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هقذهة

بينالمتميزةمنزلتهلهخَلأق،متميزعقلذوساميمخلوقالإنسان

والعدلالسلامواشاعةلإعمارهاالأرضفياللهاستخلفهوقد،المخلوقات

فيلههدايةمناراتلتكونومسلكيةايمانيةقواعدلهووضعربوعها،في

يشهدولم".الدينبكلمةالايمانيةالقواعدهذهعلىاصطلحوقد.حياته

الدين.كعاملومسلكهالإنسانحياةمجرىعلىألرعاملأالبشرتاريخ

كبيرحدالىيتأثرزالماوالمعرفةالعلمفيالإنسانتقدممنفبالرغم

نحوونظرتهبمسلكهتتحكمخفيةجذبقوةالىمشدودأالدينيبالمعتقد

قواعدهالهاالعالمفيالبشرفصائلجميعانونرى.غيرهونحوالحياة

الأهدافمتماثلةأنهاالآشكلأاختلفتوانوهيالخاصنة،الإيمانية

وكبرلائهبجشمهالإنسانأنالأ،الدينأهدافسمومنوبالرغموالجوهر.

الأرضاعمارفيبهايهتديمنارةمنوحولهبشعأاستغلالأالديناستفل

منوبدلأوالتدمير.للهدممعولالىربوعهافيوالعدلالسلموتوطيد

وتعمقت!الناسبينالبفضاءتفشتالبشربينوالتآخيالمحبةاشاعلأ

دورالقبليةوللعصبياتالخاصةومصالحهاللدولوكان،الحروبواشتعلت

وحديثهقديمهالبشرلةتاريخاستمرضناولو.الحروبهذهمثلفيفاعل

وتقومقامتوالنزاعاتالطاحنةالحروبمنكثيرأأنوياللهول،،لوجدنا

الذيالأمرالدينهغطاؤهاسياسيةمصلحيةأوومذهبيةدينيةامابدوافع
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منه.اللهأرادهاالتيالفايةعنوصرفهأهدافهعنالدينابعد

قسمين:الىالحاضرتنقسمعصرنافيالشائعةالرئيسيةواكأديان.ا

المشرقفيوبالتحديدالأوسطالشرقفيظهرتتوحيديةاديان10

هـلسعوناللهبوحدانيةمعتتقوهايؤمن"سماهـللأصفةعليهااطلقالعريي

التمتعحيث،الجنه"ادعوهالموتبددآخرعالمفيالخلودحياةالى

التي،والإسلاموالمسيحيلأاليهوديههيالأديانوهذه.والنعيمبالسعادة

العالم.أنحاءجميعفيواسعشكلوعلىبعدفيماانتشرت

التوجه-*ذاتية"ا،الشكلفيتعدديةالجوهرفيتوحيديةوأديان.2

السعادةانهـلعتقدونالالهصوربتمددمعتتقوهايؤمن-الذات11الىنسبة

أصحابيعتقدكما،معينمكانفيليساالإنسانينشدهمااللذينوالنميغ

ويمكن.ذاته!بسموالسعادةهذهوتتمثلداخلهفيبل،السماويةالأديان

منوتحرلرهاتهذيبْالذاتطريقعنا!لنشودةالسعادةعلىالحصول

وهذه.بالالهبالاتحادتتتهيالسمو"منحالةالىبهاوالرقيالعالمشهوات

والكونفوشيوسية،،الزنيةومشتقاتهااوالبوذية،الهندوسيةهيالأديان

آسيا.شرقفيرئيسيبشكلانتشرتوالتي.والشنتولة،والطاولة

أسياغربفيعنهاالمنوهالرئيسيةالأديانكافةظهورفيغرابةولا

.الحضاراتلجميعالمهدباعتبارهماتحديدأوشرقها

علىتهيمنعظمىقوةبوجودالإنسانايمانفيالدينجوهريتجلى

الله"تارةاليهوديسميها،أسرارهومبعثوجودهمصدروهي،الكونهذا

الهندوسوسمميها!!الله!.والمسلمونا!لسيحيونولسميها،-يهوهوتارة

طاوتسيا".11والطاهـلون+بوذا+والبوذيون،الكونيالروحأوبراهما"
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للإنسانحياتيهضرورةالايمانيعتبر.السماءاهل!والكونفوشيوسيون

الداخليلسلامهوباعث،لتطلعاتهوموجهلمسلكهضابطوهو.عنهالهلاغنى

الروحي.والخواءوالاضطرابالقلقذلكودون،النفسيةوطمأنينته

معظهرتالتيالموسولة10اليهوديةهيالتوحيديةالأديانأقدمان

رسالةبظهورالمسيحيةتليهاالميلاد،قبلعشرالثانيالقرقفي"موسى

الرسالةبظهورالإسلاموبعدهاا!ليلاد،بددالأولالقرنفي*المسيح

فيظهرتالثلاثالأديانوهذه.الميلادبعدالسابعالقرقفيالمحمدية

الذيلابراهيم."نسبةابراهيميةكنعانيةجذورذاتوهيالعرييالمشرق

القرنفي)فلسطين(كنمانأرضفيوحلالرافدينبلادجنوبمنجاء

الميلاد.قبلعشرالتاسع

فيالهندفيبدأتالتيالهندوسيةفأقدمهاآسياشرقأديانأما

قبلالثامنالقرنفيالمتكاملشكلهاوأخذتالميلاد،قبلالثالثةالألفية

مشتقاتهاذلكوتلىالميلادقبلالسادسالقرنفيالبوذيةتلتهاالميلاد.

وغيرها.والزنيةالطاولة

تبعأ،متعددةوفرقمذاهبمنهاتفرعالرئيسيةالأديانوجميع

التتاقض.حدالىأحيانأوصلالذيالتأهـللفيللإختلاف

العالمفيالمنتشرةالرئيسيةوالمذاهبللاديانتعرلفالكتابهذاوفي

أتفهومامصادرهاالىبالرجوعوذلكبينها،ومقاربةالحاضر!العصرفي

شيقكتابمنالكتابهذاتأليففكرةاستوحيتولقد.مراجعمنمرلدوها

Theالعنواننفسيحمل Religions of Manسميثهدسنلمؤلفه

HustonHuston SmithكامؤسسةعنالمتحدةالولاياتفيالصادرHarper

Rowفلسفيةوجهةمنالأديانموضوعكتابهفيتتاولوالذي.5891عام
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الفلسفةفيالخوضوعدمالتبسيطهذاكتابيفياعتمدتانيالا.معمقة

العالم.فيالرئيسيةالأديانعنللقارئمبسطةصورةتقديمالىمنيسعيأ

فيالقبائلبمضزالتماالتيالبدائيةالأديانالىالكتابيتطرقولن

ومع.أمرلكافيالحمرالهنودقبائليعتتقها،اخرىواديانتعتتقهاافرلقيا

فيموضوعيأالامكانبقدراكوقأنحاولتفقدةكدينللمسيحيةأنتمياني

وقد.تدركلاغايةالمطلقةالموضوعيةبأنقناعتيمح،الأديانلهذهعرضي

والمرسلينالأنبياءأسماءأو"اللهْاسمأتبعلاأنلذلكتبعاًحرصت

.مجردةكأسماءذكرت!هابلال!رزمةالتكريميةبالعبارات

الأممأديانفهمعلىيعينهماالعرييللقارئقدمتقدأكونأنآمل

جميعها.الأديانبينالمشتركةالقواسموبينت،الأخرى

التوفيق"وليوالله

المولف
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الأولاالفصلا

)السماوية(التوحلِديةالاديان

Monotheistic Religions

ا.تمهيد:

منطقةفي-والإسلاموالمسيحيةاليهودية-السماولةالأديانظهرت

وشبهالخصيبالهلالفيأي،العرييالمشرقفيوتحديدأأسياغرب

لفاتذاتمتعددةقبائلالمنطقةهذهفييعيضوكان.العرييةالجزلرة

والأراميةا!ديةمنها،الساميةاللهجاتعليهااطلقمتقاربةولهجات

وأمستقرةاماكانتالقبائلوهذه،والعبرلةوالعريية()الفنيقيةوالكنعانية

غير،والأرضللسماءخالقواحدالهبوجودتؤمنبفالبيتهاوكانت.مرتحلة

وصورأأشكالأتتخذقبليةورموزأربابخلالمنعباداتهاتمارسانها

الالهروحانمنهااعتقادأسماويأ،جرماَأوشجرةأونصبأتكونقدمختلفة

هذهعنكاملةكتاباتأوآثارعلىئعثرولم.الأشياءهذهتسكنالخالق

وما،المتناثرةالحجرلةوالنقوشالأنصاببعضسوىالبدائيلأالمعتقدات

.الشعريوالتراثالروايةتتاقلته

http://www.al-maktabeh.comالجانبفيأما،العرييةالجزدرةوشبهالخصيبالهلالفيهذا



أيضأيؤمنونا!لصرلينقدماءكانفقدةالنيلواديبلادفيأيالغريي،

،خيبيراَْا.وتارة*نثرتارةهـلدعونهوالأرضالسمواتخالقالواحدبالاله

آلهةبوجوديوْمنونكانواكما.والعقابوبالثوابالآخرةبالحياهويؤمنون

فللنيل،والحياةالعالمشئونادارةيتولونالخالقالالهمنزلةدونوظيفييين

اله"ti,الالهةهذهأكبروكانالخ،...الهوللإنجاباله،وللزرعاله،

والهلالالعرييةالجزلرةشبهفيالبدائيةالمعتقداتوبخلاف.الشمس

كنقوشواضحبشكلودونتالنيلواديمعتقداتوثقتفقدالخصيب

.البرديورقعلىوكتاباتحجرية

فيقبلهاظهرتوالتيالسماويةللاديانالقديمةالمعتقداتأقربوكان

وكل،المندائيةوالصابئيةالحنيفية،الخصيبوالهارلالعرييةالجزلرةشبه

وبالخلوداوالأرضللسماءخالقواحدالهبوجوديقرالمعتقدينهذينمن

الاتصالواسطةحوليختلفانانهماالا.والعقابوبالثوابالآخرالعالمفي

الاتصالبأن،الأحنافأوالحنيفيون،يعتقدفبينما.والانسانالخالقبين

عنيتمالاتصالانالصابئةيمتقد،أنبياءمختارلنأشخاصطرلقعنيتم

اتخذوافقدلذا،السماويةالأجرامتسكن"نورانيةأثيريةأجسام01طرلق

القطبي.النجمباتجاه"الشمال"اقبلتهم

.االأعظمالكنزيسمونهكتابلهمبأنالأحنافعنالصابئةولتميز

معتقداتهمتتتقلكانتبل،كتابللأحنافيكنلمبينما،مدم"؟الىهـشسبونه

يمارسونالبدايةفيالصابئةوكان.الروايةطريقعنجيلالىجيلمن

إلىمنهمعددانتقالوبعدللتطهير.رمزاًالأردننهربمياهالاغتسالشعائر

الفراتنهراتخذوااضطهاد،منيلاقونهكانوامابسبب،الرافدينبلاد

وآخرهمأدريس"،بن"اوصابئ"!شيث"،وابنهآدم*اأنبيائهمومن،لهممغشملاَ

01
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"بالمعمدان".المسيحيينلدىالملقب)يحيى(يوحنا

الجزلرةشبهمنتارح*أبوهارتحلالذيا")براهيمكانالأحنافمن

"حرانالىالإئئانارتحلثم!الرافدينبلادجنوب!يالى"أورالعريية

"كنعان"أرضفيوحلجنوبأ"ابراهيم"ارتحل+تارح+موتوبعد.شمالأ

الكنعانيونوكان.الميلادقبلعشرالتاسعالقرنفيذلكوكان-فلسطين

فيوسيطأ*البعل*يتخذونكانواانهممع،الحنيفيةالىأقرببعقيدةيدينون

الكنعانيالكاهنان،القديمالعهدكتابيرويهكماذلك،علىولدلل.عبادتهم

-القدسايل!-بيتفي"اابراهيمالتقىعندماصادق"املكيالأعظم

ماتكولنبدايلأتلكوكانت".العلياللهكاهن+انت:لهوقالكاهناَأسامَهُ

بالأديانالأديانهذهسميناما)ذااذنغرابةفلاالسماهـللأ.بالأديانيسمى

كنمانية.عرييةجذورهااناعتبرناماواذا،الإبراهمية

11
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Judaism(لموسويةا)يةليهودا20

الى"موسى+وتتسب،الموثقةالسصاهـلةالتوحيديةالأديانأولاليهودية

جبلعلىوهو+الله*منمباشرةالشرلملأتسلملكتابْالتوراه*،وفقأ،الذي

.+المشرالوصايا10ضمنها،ومنسيناء،جزيرةشبة)حوريب(فيا-لطور

.الميلادقبلالعاشرالقرنفيذلكوكان

فيوتحديدألاحقوقتفي*اليهوديلأ"اسمالدينهذاعلىاطلقوقد

أبناءأحديهوذاالىمنسوبالاسموهذاالميلاد.قبلالخامسالقرن

القدسمنطقةفييسكنكاقالذيالسبطرئيسعشر.وهوالائتييعقوب

بلادفي*بابلالىنصزنبوخذالملكسباهوالذي،فلسطينفي"اأورشليم+

أخر.فصلفيأليهوديةعلىوأثرهالسبيهذاذكرعلىوسنأتي.الرافدين

المبادئتحددفكانتة"اموسىتلقاهاالتي*العشرالوصاياأما

مايلي"علىوتنصالجديدللدينالأساسية

وأصورةلاييسجدوالأ،غيرهيعبدألاْالإنسانوعلىواحدالهالله-

.-تمثالأونصب

.وفكرهقلبهكل*منالالهالرب11الإنسانيحبأن-

12
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كنفسه.قرلبهيحبأن-

يقتل.الأ-

يسرق.الأ-

يزني.الأ-

يملك.مماأيأوقريبهامرأةيشتهيالأ-

بالزور.يشهدالآ-

وأمه.أباهيكرمأن-

!السبت.يوميحفظأن-

عليهالمنصوصبالسنوالسنبالمينالعينمبدأاليهوديةتتبنىكما

الثامناليومفيالذكور"ختان"تتبنىكما،البابلي"حمورابي"شرلعةفي

منالعبرانيينلخروجوكذكرى*اليهوديةدخولهمعلىكإشارةلميلادهم

مصر.

قومهالىووجههاموسىبهانادىالتيالأساسيةالمبادئهيهذه

غير.سيناءجزلرةشبةفيوحلوامصرمنخرجواعندمااسرائيلبني

بهنادىلماينصاعوالم،يعرفونكانواكما"العبرانيينْأو،اسرائيلبنيان

فيعليهكانواكماالأصنامعبادةالىوعادوا،نبوتهبأمروشككوا"موسى

.*+التوراةكتابفيجاءلماوفقأسنةأربعينمدةسيناءفيفتاهوا،"مصز

وتفرضحياتهمتتظمونواميسشرائعموسىلهموضعالفترةهذهوخلال

كلحم،والمشروباتالمثولاتبمضكتحريم،صارمةوطقوسأحدوداَعليهم

والخمر،تجتر،لاالتيأوالواحدالظلفذاتالحيواناتولحومالخنزلر

تستعملها،التيالادواتأوولادتهابعدأوحيضهاأوقاتفيالمرأهلمسوعدم

13
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تتعلقاخرىحدودالى)ضافةَ.العبادةهيكلمنمعينةأماكندخولوعدم

....الخالأضاحيوتقديم،العبادةوطرقوبالملبسوالميراثوالطلاقبالزواج

ومقاييس.مواصفاتلهوضعتالعبادةهيكلوحتى

انحيثاليهوديالتاريخالىالرجوعمنبدلااليهوديةلفهم

لتاريخهممصدرواهم.اليهودتارلختطورمعتطورتارلخيديناليهودية!

فيوضعهاالتيالأخرىالكتبوالى،بهاالملحقةوالأسفار"التوراة*غاب

التلمودمثل،التوراةفيجاءمالتفسيراليهودالدينرجاللاحقوقت

.المشناهؤ

التكولن،-:هيأسفارخمسةمنالمؤلف""التوراةكتابنُمسبلقد

الملحقةالأسفارأما.اموسى1الى-والتمميه،والعدد،واللاولين،والخروج

،القضاهالأسفار:هذهومنأخرينكتابالىنسبتفقدعديدةوهي

الأولالأيامواخبار.الئانيوالملوك،الأولوالملوك،والثانيالأولوصموئيل

وراعوث،،وحزقيال،ونحميا،وعزرا،وأرمياوأشعيا،الثانيوأخبارالأيام

وأسفار....الانشادونشيدوالمزامير!والأمثال،والجامعةوايوب،واستير،

منبوحيمؤلفوهاكتبهاوالأسفارالكتبهذهجميعأناليهود.ولعتقدأخرى

الله.

التوراتية،للنصوصتفسيرعلىتحتويكتبفهي،والمشناهالتلمودأما

والشراءالبيعواحكاملليهودالاجتماعيوالعرفللعاداتسردالىبالاضافلأ

واضافاتتعديلاتواجريت.العامةوالعلاقاتوالميراثوالطلاقوالزواج

البابليوالتلمود،الأقدموهوالأوروشليميالتلمودفهناكالتلمود.علىكثيرة

للمشناهصيفةوآخر.الميلادقبلالخامسالقرنفيالسبيألماءكُتبالذي

يهوديزعيمبهقامتمردفشلبمد،الميلاديالثانيالقرنأواخرفيكتبت
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القدسمناليهودطردتمحيثالرومانيالحكمعلىباركوخبا""ايدعى

وتشتيتهم.

"البدءفييذكرانهحيثالخليقةقصةبسرد"التكولن!سفريبدأ

خاليةكانتالأرضوأنوالقمر،الشمسفيهابماالسمواتاوالأرضاللهخلق

البحارفتكونتالمياهعناليابسةوفصلالمطراللهأنزلثم،وخاوية

ثمالبحريةوالأحياءالأسماكالحيةالمخلوقاتأولوكان،والمحيطات

بمختلفالنباتاتذلكوتلاالبرلة،والحيواناتالزواحفتبعهائمالطيور

ستةالخلقعمليةاستغرقتوقد،الانسان11كانالمخلوقاتوآخر.أصنافها

عملهمن"الله10استراحالسابعاليوموفي،التكوينسفريرويكماايام

للراحة.ا"سبتأاليومهذاوكرس

ترابمنأخذ!اللهأن!التكوين"سفرلنافيروي،الانسانخلقاما

وأتبعه،البشريةالخليقةأولآدمفكانحيةنسمةفيهونفخوجبلهالأرض

امرأة+حواء"فخلقفيهاونفخنائموهوآدمأضلاعمنضلعأأخذاذبالمراة،

سقوطقصةسردعلىا"التكوين"سفر.وياتيعدن"اجنةوأسكنهما،لآدم

*أغرى!الحيةطرلقعن"ابليسانوكيف،الجنةمنوطردهما11وحواءآدم

أكلها،وحواءآدمعلىالله11حظرالتيالحياه*شجرةمنلتأكلحواء"11

11الله11عاقبهماوهكذا.منهافكل"آدما!زوجهاباغراءبدورهااحواء"1فقامت

:لآدموقالفيهاليسعواالأرضالىالجنة"11منوطردهماعصيانهماعلى

وهكذا.منهاجبلتالتيالارضالىتعودحتى،خبزكتاكلجبينك*بعرق

دائمة.كحقيقةالموتثمالشقاءالانسانعلى*اللهفرض

"اقايينوكان."اشيثْ.ثم)قابيل(و".قايينهابيل."وتلدا.حواء01وتحبل

اقايين"1تقدمةوأمافقبلهااْلله*ذبيحةا"هابيلا.وقدمراعيأ،وهابيلمزارعأ
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وقتله."هابيل"أخاه"قايين*فحسدتُقبل.فلمالمزروعاتمن

منتزوجواوحواءأدمأبناء-أياللهابناء"أنالتكوينسفرهـلذكر

ليساوحواءادمأنالىبذلكًيشيروكأنهوبناتأ،أولادأوأنجبواالناسْ*بنات

نسلهمنانحدرالذيوأنثىذكرأيرمزانْللإنسانْو)نماالبشرأول

الأنبياء.وبقيةابراهيم

ذكرعلىياتي.وهنانوححتىآدمنسلذكرعلىالسفرياتيثم

بسببفسدتالأرضأنراىعندماالله!انيرويحيث+الفيضان"اقصة

يعاقبأنأراد،الخالقواطاعةالحقطرلقعنوابتعادهالانساقتصرفات

المخلوقاتجميعوأغرقأنذاكوالمسكونةالأرضعلىفيضانأفأحدثالبشر

نامسبقأامرهحيث،تقواهبسببواهلهنوحاَ""ذلكمناستممىلكنه.فيها

وجهعلىوالطيورالحيواناتكلمنوزوجوأهلههواليهيأوي+فلكأ*يصنع

الفيضانمياهعلىالفلكًوطفا!اللهامرهكماالفلك"انوحا.فصنع.الارض

التيوالحيواناتواهلهنوح+!ونجاالمياهانحسرتأنالىيومأ،أربعين

بلادفي"السومرلين"اساطيرفيسابقمشابهلهاالقصةوهذه.معهأخذها

المعروفة.*جلجامشملحمةوهيالرافدين

،ا.وحام"سام+،همبنينثلاثنوح"11فيلد،الأنسابمسلسلولستمر

تتحدرالبشر.ومنْسامبنيلجميعآباءكتابْالتوراهاعتبرهميافثؤ

فيحلولهقصةالمقدمةفيذكرناالذيابراهيمتصلأنالىالانساب

ايمانهبسببوالذي،الثلاثالسماهـلةللدياناتأباًواعتبر+،كنعان"أرض

.الفراتالىالنيلمنالارضونسلهباعطائهاللهوعده

منلهاأَمةفتزوج!تنجبولمابيهمن"سارة"اخته*ابراهيم*تزوج

ماحسب،اللهانغير+اسماعيل"ا.البكرابنهلهفولدتهاجر""تدعىمصر
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وابنهاهاجرطردتثم.ااسحقفولدتسارةعلىتحش،التوراةفيجاء

انجبتالتيليئهفتزوج"اسحقالبرلة.أمافيهائمينفارتحلااسماعيل

العرفوكان.-يعقوب"ثمأولأولدالذي"عيسو"هماتوأمينولدينله

علىتآمرت*ليئه"انغير.فقطالبكرالابنهولأبيهالوارثبأنيقضي

"يعقوب".الىالبكوريةبركةيعطي."اسحقجعلتماكرةبطريقة"عيسو

دعاهفلذا+الله+،يخاف!.االتوراة..فيذكرماحسب4يعقوب"وكان

اسم،يعقوبنسلعلىاطلقولهذا،اللهمعالساريأي"اسرائيلباسم

وعدالذيالوعدبنفسيعقوبوعد*اللهأنالتوراهوتروي+.اسرائيلبني

."الفراتالى"النيلمنالأرضيرثأنأي،أبيهاسحقوابراهيمبه

من+يوسف"بينهممنولدأعشرالميانجبيعقوبانا"-التوراةوتروي

الىأدخلوهالذينللاسماعلين"اخوتهباعهوالذي،""رفقةالثانيةزوجته

بيتالىالوصوللهمهْدبأنيوسفعلىاللهانعممصرمصر.وفي

جدبأكنعانْارض3اصابانوحدث.فرعونوزراءمنفأصبح"فرعون

عليهمفتعرفللرزقطلبأمصرالىوبنوه*يعقوب"فارتحلالامطار،لانقطاع

علىظلمووقعآخرفرعونعهدفيالأحوالتفيرتثم.وأكرمهميوسف

موسى،أمبأنتخبرناالروايةوتمضي.احوالهموسامحتاسرائيل"بني

نهرفيوألقتهالقشمنقاربفيطفلوهووضعتها.،اليهوديةمؤسس

فرعونبيتفي"وربتهفرعونابنةفالتقتطهبهاتعيلهماتجدلماذ،النيل

"الله*فناداه،مضطهدأشعبهيرىعندمايتألموكان.شأنذاأصبحأنالى

الىبهموالعودةمصرمنواخراجهم*فرعونظلممنشعبهانقاذوكلفه

بحرطرلقعناسرائيلوبنوموسىخرجحيثكان،وهكذا.كتمانأرض

المياهشقأنبعد-حاليأالسوس!قناةتمرحيثالبحيراتمنطقة-"سوف+
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فرعوناغرقاللهانالا،فرعونوتبعه،قومهمعوعبراللهبقدرةبعصاه

سيناء.جزلرةشبهاسرائيلبنوودخل،وجيشه

في"حوريب-الطورجبلعلىموسى"تجلىَكيفسابقأذكرنالقد

علىمحفورةوكانتالعشر،والوصاياالشريعةوسلمهاللهوكلمهسيناء،

الصنموعبدواوعادوااسرائيلبنوبهشككوكيفالحجر،منلوحين

سنة.أربعينالبرلةفيفتاهواالمجل

بجبلمرورأكنمان"ارضباتجاهسيناءمن*موسىقادهمذلكبعد

الى"يشوعالقيادةموسىسلمهناكومن-حاليأالأردنفي-*مؤابفينبو"

بنيشوععبر.*الموعودةالأرضيدخلأندون*موسىومات.نونبن

دونأمامهمأسوارهافسقطتالى*أرلحا"وجاءواالاردننهروقومهنون*

واتخذواالاصليينسكانهابينواقامواكنعانارضدخلواوهكذاحرب.

ودعوهالمختار"*شعبهوهمبهمخاصأالهأباعتبارهجديدأْلله*اسمأ"يهوه"ا

الشموبالىينظرونوكانوا،أجلهممنمحاربأواعتبروهالجنود"ا"رب6يضاً

في"يهوه"!وكان.-غئويم-الأممودعوهمدونيةنظرةالاخرىوالاقوام

نساءهموسبيواطفالهموقتلهمرفضْالأمما.علىيحرضهم"التوراةكتاب

باعتبارهمالأخرىالشعوبكراهيةعقدةلديهمذلكوشكل.وممتلكاتهم

.الأخرىالشعوبعنبذلكيتميزونالمختارا"اللهشعبوحدهم

بعلبعضهموعَبَذ،الشرلعةعلىيعتدونعادواكنعانوفي

أنالى،حياتهمأموروئتظيملتوجيههم"قضاةلهماللهفنصب.الكنعانيين

فييقطنونوكانواعليهمملكاول"اشاول"لهماللها"11فبمثشأنهمعظم

ومنطقة)القدس("أورشليم11منطقة:كنعانأرضمنفقطمنطقتين

*الاول"ا!للوكسفرولخبرنا."اداوود"جاء"شاولوبمد.(أنابلسا"السامرة11
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ارسلهانبعدالحثي"أورئاوهوْضباطهأحدزوجةعلى"داوود-اعتدىلجف

تابثموانبه،داوود"11علىغضباللهوانمعْالعمونيين"،الحربفيلحقتَل

)المزامير(.الدينيةالأناشيدمنعدداَوألف،اللهطاعةالىوعاداداوود*

فيصيتهوذاعبالحكمةاشتهرالذي!سليماقابنهالملكفيداوودتلى

سليمانوبعد.والمواعظبالحكمةالمليء"الامثال"سفروألف،!لعمورة

علىملكالذي+يريعامبينالمملكةفانقسمتالملكعلىoLdjأختلف

منطقةعلىملكالذيو"رحبعام،اْاسرائيلمملكةودعاهاْالسامرة"

يهوذا"سبطمنكانواسكانهاانباعتبار،يهوذا*مملكةودعاهاورشليم

وزعقد"داوودوكان.الاخرىاسرائيلأسباطمنلسامرة*11سكانكانينما

الثانيالسبطاما.سبطأعشرالاحدعلىعليهايسيطركانالتيلبلدان

السبطهذاخصاللهانباعتبارشيئاَيعطهفلم،*لاوي"سبطوهو!شر،

فقط.والكهونيةالدينية!الأمور

سكاقوسباالسامرةأشورمللىًغزاالميلادقبل721عاموفي

مصيرهمالتاريخيذكرلمالحينذلكًومنذأشور.بلادالى"اسرائيلامملكة

وبعده"شلمنصزبابلملكجاءثم.المفقودينالمشرالاسبام!ساعتبروا

وبهذاالهيكل"،11"وهدمبابلالىيهوذا""مملكةسكانوسبانصزانبوخذ

586عامذلكوكان.واليهوديةاليهودتاريخفيمفصليةمرحلةتبدألسبي

الميلاد.!بل

عاقبهم،ولذلك،شريمتهوعصواالله*11على*اسرائيلبنوتمردلقد

منهمبعث+اللهانحصل.كماماوهذاوتشتتهم،بسبيهمالتوارةتروي!ما

لطاعةللعودةهـلدعونهمتصرفاتهميدينونكانواعدة،ومرشدينانبياءْ

يهديهملهم*امخلص1بارسالنبياء"'iiaiJهؤطرلقعنالله""اووعدهمالله+!ا
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الامنويهبهمعليهمويملك،سبيهمهـلردشملهموللماعدائهممنوشقذهم

علامةبالزلتالممسوحأوالمسيحأيمسيايدعىالمخلصوهذا.والسلام

رميا*2وأشعيا+،الأنبياء:هؤلاءأنذاك.ومنالتقليدحسبالتقديسعلى

منسيولدالموعودالمخلصاناشمياء"تتبؤاتوأخرون.ومن"وحزقيال

ويتألم.شعبهمنسيُزفَضوانه"عذراء."

تتامىعاماً،اربمينحواليدامالذي،*بابل+فياليهودسبيوخلال

وتولىاورشليم"،ايصهيونالىالى*العودةوالحنينبالفريلأشعورلديهم

وبسقوط.والدنيولةالدينيلأاليهودشئونتتظيماعادةالكهنةكبير*عزرا

منالفرسملك"كورش*طلبالميلادقبل538عام"الفرسايديفي*بابل*

بذلك.فقاموالأسفار،التوراةأي،الناموسكتبوتدهـلنجمععزرا!

بناءواعادةالى*اورشليم"باعادتهماليهودوعدقدالفرسملكوكان

اورشليمالىاليهودعادفقدكان.وهكذا"،بابلملكهدمهالذيالهيكل

كان"نحميا!.هومنهمواليأعليهمونصبالهيكلبناءالفرسملكًواعاد

*التلموديدعى*التوراةيفسركتابالسبيقبلأورشليمفياليهودلدى

التلموددعيالكتابهذاعلىتعديلاتأدخلواالسبيوألماء.الأورشليمي

غريتهممشاعرتغذيالتيوالتعليماتالافكارمنكثيرأضمنوه-البابلي

لاحقأبعليهاصطلحماوهو،صهيونْالىالمودةالىْوحنينهم

الصهيونية.

()134الاصحاحالمزاميز11كتابفيأيضأالحنينهذاتجلىولقد

وأُلحقكتببلالمزامير،صاحب"داوود"تأليفمنليسانهيبدووالذي

يلي:ماعلىالمزمورهذاهـشص،السبيفترةخلالبالمزامير

على."صهيونتذكرناعندمابكيناجلسنا،هناك"بابلأنهار*على
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لنا.كيفأغنيةسبوناالذينمناطلبهناك.أعوادناعلقناالصفصافشجر

يانسيتكانقدرتهايمينيلتتسى.غرلبةأرضفيالرباغنيةنغنىأن

أفضلكًلموان،اتذكركلمانحلقيبسقفلسانيليلتصق."اورشليم"

أفراحي.جميععلى

ومنهاالمنطقةوحكمواالميلادقبل033عام"اليونان"جاء"بمد!الفرس

حكموخلال.الميلادقبل012عام"الرومانوتلاهم)فلسطين(كنمانارض

بهيعترفواولموقاوموهرفضوهاليهودانالا.المسيحْولدالرومان

واصبحواالجديدالديناعتتقمنهمعددأان.معمخلصهمكمسيأ"

*هارديانالرومانيالامبراطورقامالميلادبمد07عاموفيْمسيحيين+.

وعادوا،هيكلهموهدمالقدسمنبعضهمبطردبهقامواتمرداثرعلى

علىوأبقوامعهاعاشواالتيالاقوامبينبالفريةالشموروالىالى*المزلة

مملكةلهمليقيممسيامجيئبانتظارالمختازاللهشعببأنهمقناعتهم

عليهم.ويملك

الواحد،الإلهعبادةالىيدعوكدينبدأتاليهوديلأْأنالقولخلاصة

دينالىمرلديهايدعلىالزمنمعتحولت.الجنسعنالنظربفض

الىيدعو،اسرائيلبنواليهوديالشمبهوممينبشعبخاصعنصري

والاستقامةاليالصلاحويدعو،والارضالسمواتخالقالواحدالالهعبادة

فقدالآخرةالحياة11موضوعاما.الخاصةوشعائرهطقوسهوله،الحياةفي

يؤمنونالذين"الصدوقيون"تدعىفرقة:فرقتينالىحولهااليهودانقسم

خلودفلا،وجودهينتهيىالانسانوبموتالأرضعلىهماوالنارالجنةبأن

أخرىوفرقة.تأويلدونبالنصيتقيدونمحافظونوهم!آخرةحياةولا

وبالثوابالآخرةبالحياهيؤمنونالذينالفرلسيون"تدعىالفالبيةوهي
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.والحياةالمجتمعتطورحسبالنصوصبتأوللهـلعتقدون.والمقاب

لاختلافتبعأمختلفةمدارس*اليهودية*فيظهرتالزمنمرورومع

المسدونالشعائريةوالممارساتبالنصوصالمتملقةوالتأهـللاتالتفسيرات

الى*هليلا"نسبةالهليلية"+المدرسةالمدارسهذهوأهم،الاساسيةبالممتقدات

.شماعيْالكاهنالىلسبةالشماعيةوالمدرسة،المجددينالكهنةأحد

يؤمنونالذين*السامريينْفرقةهيقديمةاخرىيهوديةفرقةوهناك

المنسوبةالخمسةالتوراةباسفارهـلعترفونفقط،موسىبرسالة

علىواشرفتالفرقةهذهحوربتالاسفار.وقدمنغيرهادونموسىالى

فيحالياًيقطنونمئاتبضعةالىصلديهاعددوتتاقص،الاضمحلال

حيثالمقدسمكانهم"جرزيمجبلهـلعتبرون،فلسطينمدنمننابلس

*الهيكل.يقامأنيجب

اليهودتجمعاسرائيلمملكةواقامةفلسطينالى."المودةفكرةوبقيت

هذهالعالميةالصهيونيةالحركةوتبنت.المعمورةبلادمختلففيالمنتشرلن

سياسي.عملالىدينيومعتقدحنينمنوحولتهاالفكرة

اقامةوتحرْمالسياسيةبالصهيونيةتعترفلافرقةمؤخرأتشكلتوقد

ولقيمها.وتدعىالملكمسيا"المسيحيظهرأنالىالارضيةاسرائيلمملكة

معحادخلافعلىوهي،المدينةحراسأيكارتاناطوري+الفرقةهذه

.العاماليهوديالتيار

خاصمفلقْ+دينانهافهوالأخرىالأديانعن+اليهودية"يميزماان

يهوديأيعتبرولا.اعتقادهمحسبالمختار*الله+شعبباعتبارهم"باليهود!

المجتمععزلالىهذهالاختيارعقدةأدتوقد.يهوديةأمهكانتمنسوى

22

http://www.al-maktabeh.com



تواجدواالتيالبلدانفيالأخرىالمجتمماتعن،العصورمرعلى،اليهودي

مكانة.اليهودمنأدنىغؤويم..اواممأ!00اليهودغيريعتبرونفهمفيها،

جاءأوروبا،فيأيلاحقأ،الأصليموطنهاخارجاليهوديةانتشاران

فياليهودية-الأسودللبحرالمحاذيةالمنطقة-"الخزرملكلإعتتاقنتيجة

خصميهعلىرداًلليهوديةاعنناقهوجاءولميأوكان،الميلاديالئامنالقرق

وأصمبحت،المسلموالخليفةالمسيحيالقسطنطينيةامبراطوراللدودين

الشرقيةأوروبا!يأتباعهانتشروقد.للدولةرسميأدينأبذلكاليهودية

الأصليوناليهودأما+الاشكناز*.باليهودودعواالأوروبيةالدولباقيثمأولاَ

منطقتهفيالأخرىالأقواممعاندمجمنومنهميهوديتهعلىبقيمنفمنهم

باليهوددعواالشرقيوناليهودوهؤلاء.الإسلامأوالمسيحيةالىوتحول

.السفارديم+
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hristianity:المسيحية30

ذاتوهي،السماويةالأديانثانيهي،الى"المسيحنسبة،المسيحية

قبلهالماخاتمةالمسيحيونهـلعتبرهااليهوديلأ.كسابقتهاابراهيميةجذور

هومخلصاًلهميبعثبأناسرائيلاللهْلبنياعطاهالذيللوعدوتحقيقأ

جميعلتضمالسماءمملكةويقيماعوجاجهمهـلصححليديهم+مسيا+،المسيح

يمتبرونهاكما+أممأ"،أوكانوايهوداً!مشيئتهحسبوالساثرينباللهالمؤمنين

*وارضالمختار"والميعاد*الشعبحولالحرفياليهوديللمفهومتصحيحأ

ا!لعياد*.

منالمقررالإيماندستوريبدأولذا+الله"،بوحدانيةالمسيحيونيؤمن

يلي:بماالأولىالكنسيةالمجامع

ومايُرىماكل،والأرضالسمواتخالق،آلثواحدبالهؤمن!لم

*أقانيم"-خلالمنذاتهعنوعبرللبشرظهر+الله*أناهـلعتقدون1...لايرى

وولادتهبتجسدهوابن،الكلعلىومهيمنكخالقب3:ثلاثة-أشكالأو

كوحيقدس*وروح.+المسيحبشخصللبشروظهورهالعذراء"منْمريم

بلجسديةبنوةالمسيحيينلدى+الإبنبنوةتعتبرولا.والناسللانبياءهادي

*التجسد*.عمليةعنرمزيوتعبيرروحية
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وهو.لهمكتابأ"المقدسالكتاب-كنائسهمبجميعالمسيحيونيعتمد

جزئين:منموْلف

كتابهـلهشمل.Oldس!+3ولس!ولمأ"4القديملعهدا*ودعوه،لأولالجزءا-

وقدلها،اللاحقةالأسفارالىبالاضافةالخمسةموسىأسفارأيْالتوراه

*بشيئ.المسيحيةتعنيلاالتيتلكالاسفارهذهمناستمموا

هـلشمل.Newء+أولح،6دعأفىيدلجدالعهداet'و.،نيلثاالجزءا-

وضعهاالتيالثلاثبصيفه*،البشارةوتعنييونانيةكلمةوهي،*"الانجيل

التيالرابعةوالصيغةهـلوحنا،،ومرقس،متى:الثلاللأالمسيحتلاميذ

الانجيلالىْالتلاميذ.يضافغيرمنالمسيحاتباعاحدوهولوقا"!وضعها

رسائلاليهاولضافوضعْلوقا"أيضأ،منوهو"،الرسل"اعمالكتاب

"الرفلة"كتابوأخيرأ،هـلهوذاهـلمقوبويوحناوبطرسبولسالقديسيين

الى+يوحنا.المنسوب

دلالةالتسمية".ولهذهالميثاقتمنيهناTestament"العهد"وكلمة

لإبراهيماللهقطعهالذيالميئاق"انيعتبرونالمسيحيينانحيث.هامة

ثقيلةبشريعةمصحوبأ،الارضبتملكًوعدأتضمنوالذي،ولمقوبواسحق

مكانهحلالميثاقهذا".موسىتاموسوهيتطبيقهامنلابدصارمة

واقامة""الخلاصلوعدتحقيقاًباعتبارهاالمسيحرسالةهوجديد""ميثاق

.يهودغيرأوكانوا"يهودأ+الناسجميعليدخلهاالروحيةالسماءمملكة

يشرحدينيأتارلخياًمسممدأ!القديم"العهدكتابالمسيحيونيمتبركما

وكذلك+.اسرائيل*بنيمعتعاملهخلالمنبالانسان+الله"علاقةتطور

المسيحمجيئحولواشاراتنبؤاتعلىأسفارءمنعددفييحتويلكونه

سفرفيذكرتالتيالصرلحةالاشاراتتلكخاصة-مسيا-"المخلص
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شعبهقبلمنورفضه،عذراءمن"المسيحولادةالىتشيراشعياء*والتي11

عمانوئيل+سمهلموتدعوالباَوتلدتحبلالمذراء!هوذا:أشعياءكقول،وتألمه

حيثاالمخلصالمسيحالىيشيرآخرمكانوفي،"معناالملرببالآرلمميةلمي

الىبالإضافلأشفيناوبحبرءتحقلهاوجاعناولمحملهاحزاننالملكن:يقول

.أخرىعديدةاشارات

خلققصة+التكولنسفرفييرويالقديمالعهد11كتابانكما

غوايةبسببامدم"سقوطوقصلأ،+حواء+وآدموخلقوالأرضالسموات

طردهماالىأذىالذيالأمر+،المحرمةالشجرةمنوأكلهمالحواء11ابليس

"الخطيئةلدخولبدايةكانالسقوطهذاانالمسيحيونيمتبراذ.الجنةمن

معومصالحتهللانسانالاعتبارردهو.االمخلص"المسيحدوروان،العالمالى

لمااضافة.البشريالجنسعنفداءنفسها.المسيحتقديمخلالمنالله

معياراَتعتبرا!القديم*المهدكتابفيالمذكورةالعشز*الوصايافإن"تقدم

له.أخلاقياَودستورأالمسيحيالانسانلايمانأساسياً

بدعوتهمرورأولادتهمنذالمسيححياةتتبعمنلابدالمسيحيةولفهم

وقيامته:موتهوحتى

سفرفيجاءتالتيللنبؤةوفقأ+مريم"اسمهاعذراءمن++المسيحولد/*+"

*مرقص+و+متى*منكلرواهلماووفقأ،"القديما"العهدكتابمن"!اشعياء"

بفعلذلكوحدث،الجديد"*العهدكتابمنالثلاثةأناجيلهمو+لوقا"في

يمرفهالمالذيوخطيبهاوالدتهكنففيالطفلوعاش.!القدس*الروح

وقد.موسى01شريعةحمسبصالحةترييةربياهاللذين،النجارا.يوسف

غضبمنهربأمصر"االى"اطفلوهوبهالانتقالالىعائلتهاضطرت

المنجميننبوءةعلىبناءرأسهيطلبكانالذيالرومانيالحاكم*هيرودس"ا
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في*الناصرةالى!بهعادوا*هيرودس"موتملكأ.وبعدسيصبحالطفلبأن

تذكرلموالثلاثينعشرالثانيةسنوبينعشر.الثانيةسنفيوكانالجليل

الكثير.عنهالأناجيل

بينيناديوكان--يحيىزكريا"ابن+يوحناالوقتذلكفيظهرلقد

11امسيا1المخلصمجيءبأنهـلبشر،اللهالىوالعودةوالتقوىبالصلاحاليهود

فرقةالىينتمي"يوحنا"اوكان.اقتربقدالسماءملكوتوانوشيكأأصبح

ولمتقد،الاسينيينفرقةوتدعىللتطهيركرمزبالماءالعمادهتمارس

وقد.سابقاًذكرناكماأنبيائهممنواحد"يوحنا+أن*المندائيون"..الصابئةْا

نهرفيبذلكفقاميممده،أن*يوحنا"امنوطلبلذلكالمسيحاستجاب

كما،حمامةبهيئةالسماءمنالقدسالروحنزلحتىعمدهأنوما،الاردن

ذاهو:قائلأالسماءمن*وصوترأسهفوقواستقر،الانجيلكتبتشير

وخضع.الرسالةلبدءاشارةذلكوكان.سُررتبهالذيالحبيبابني

عديدةاغراءاتعليهعرضالذيابليس"11قبلمنلتجريلأذلكبعدالمسيح"ا

وحدهواياهنسجدلله:+وقالرفض+المسيحانالاالابليس(يسجدكي

رجعة.غيرإلىابليسفغادرهنمبد

وقتفيالجديدةوتعاليمهرسالتهبنشر"المسيح!بدأالثلاثينسنفي

ا"موسىشرلعةوانتهكت،القصوىحدودهاليهوديالمجتمعفيالفسادوصل

للبيعأمكنةوأصبحتالعبادةدورحرمةانتهكتكمافاضحأاانتهاكأ

.والشراء

وعلى.الجليلمنطقةفيالناصرةمدينةفيالدعوة+المسيح"بدا

صياديمنعددحولهتجمع-حالياَطبريابحيرة-الجليلبحرشواطى

بعدفيماالمسيحدعاهالذييونا"بن"سمدانيدعىشخصبينهممنالسمك
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عددتلاهثمله،تلميذأواختاره(اليونانيةفي)بطرس،الصخرةأي-صفا"

الأنجيلصيغأصحاب*يوحنا!وومرقسمتى"بينهممنالمريدينمن

الاولى.الئلاث

قاربلانقاذالماءعلىمشيه،هناكبهاقامالتيالمعجزاتومن

ذلكعندأمنوقد،الصاخبةالبحيرةامواجبسببيفرقكادالذيتلاميذه

تلميذأ.عشرالميبعدفيمالازموهالذينالتلاميذعددوبلغ.كثيرونبه

أهتباسَوهنا"،الجبل"موعظة،دعوتهتلخصالتيالمواعظاهمومن

لمعظمها:

نهملأللحزانىطوبى.السمواتملكوتلهمنلأبالروحللمسثينطوبى

الئرلملىوالمطاشللجياعطوبى.رضالأيرثوننهملأللودعاءطوبى.يتمزون

لأنهمالقلبلأنقياءطوبى.يرحمونلأنهمللرحماءطوبى.لشمبمونلأنهم

طوبى.يدعوناللهءبنالمنهملألملسلاملصانعيطوبى.اللهيماينون

لكنرضالأملحنتم.لمالسمواتملكوتيرثونالئرلأنهمجللممنللمطرودين

لكيالنا!ماملمنوركمفليضيءالمالمنورنتملم.يملحفبماذاالملحفسدان

قيلانهسمعتمقد.تلملسمولمفيلملذيآبثمويمجدواالحسنةعمالكملميروا

يستوجبباطلأخيهلمعلىيفضبمنكللمنلكمقاقولنالمماولمتضتللا

نالمما.لمتزنلاقيللمنهسممتمقد.سريمألخصمكمراضيأ.كنالحكم

وقيل.قلبهفيبهازنىفقدليشتههاام!إةلملىينظرمنلمنكللكمماقول

طلقمنلكمقاقولنالمما.لمط!رقكتابفليعطهاام!إتهطلقمنانلكم

انه.سممتمزنىفقدمطلقةليزوجومنتزنييجعلهاالزنىلعلةالاتهامرلم

لطمكومنالشر،تقاوموالالكمفأقولىنالمماولملشن،وسنبمينعينقيل

قرلبكتحبقيلانهسممتم.ايضاَالألينلهفحولىالأيسرخدكعلى
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مبغيضيكم.لملىحسنواوابهماعدااحبوالكمقاقولهنالممالم.عدوكوتبفض

فلاصدقةعطيتلمولمن.يريهملكيالناصىماملمصدقتكمتعطوااناحترزوا

يصلونالذينكالمر/ئينتكونف!رصليتواذا.شمالكتفعلمايمينكتمرف

بافيواغلقمخدعل!إلىفادخلنتلمما.لمالناصيراهملكيلمجامعافي

تكوئوالاصمتمواذا.علانيةيجازيدًفإنهالخفاءفيالذيليكلململىوصل

.صائمونانهمللناسيظهووالكيوجوههميفيرونفانهمكالمرائينعالشين

ينقبوحيثالسو!يفسدهاحيثالأرضعلىلكمكنوزَاتكنزوالا

قلبكًليهونكنزكليهونحيثلأنهالسماء.فيكنوزاَلكماكنزوالل.السارقون

.لاوالمالىاللهتخدمولمنلمتقدرونولا،سيدينيخدمنلمحديقدرلم.لايضاَلم

ويالكيلتُدانونالناسبهاتدينونالتيبالدينونةنكملأتدانوالالكيتدينوا

منادخلوا.لكميُفتحاقرعوا.تمطواشالوالم.لكمليهالتكيلونبهالذي

Uلىيؤديالضيقوالبابلمله!ركjلىيؤديالواسعالبابنلأالضيقالباب

.ةالحيا

التواضعهوالمسيحلرسالةالمميزالطابعأننرىالموعظةهذهومن

عنوالابتعادوالقناعةالمفةذلكوفوقوالفرلبهالقرلبومحبةوالتسامح

الظهور.وحبالماديالجشع

شفاءمن،+المسيحبهاقامالتيالممجزاتمنسلسلةذلكوتلىهذا

الدعوةوبتقدم....*الخالشرلرةالأرواحوطردوالعميانوالمقمدينللمرضى

مممسيا!بهأمنويهودبينهمومنالناسمنغفيرةأعدادحولهالتفت

المنتظر.

علىدخلهاحيث-القدس-اورشليمالىالجليلبعدالمسيح"اانتقل

يحملونحولهغفيروجمعتلاميذهالتفوقد،لتواضعهرمزأ*اتان"ظهر
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كرمز"،الربباسمالآتيمباركالأعاليفي+اوصنا:منشدينالنخيلسعف

داخلهفوجدالهيكلزارالمدينةدخولهوفورالموعود.اسرائيلملكلكونه

شرلعةعلىعدوانأواعتبرهلذلكًفاغتاظالحماموباعةاليهودالصيارفة

لهم:هـلقولالباعةينتهروأخذسوطأفنناول.الهيكللقدسيةوانتهاكاًالله

قاماورشليموفي*.لصوصمفارةجعلتموهوأنتميدعىصلاةبيتبيتي

الموتى.واقامةالعميانأعينفتحأهمهاكثيرةبمعجزات

مصالحهميهددواعتبروهودعوته+المسيحمناليهوداغتافللقد

هـلصفهمالفاسدينبالمرائينيتهمهمكانالذينمنهمالدينرجالوبخاصة

ابراهيم،أبناءاأنهمْبادعاءهؤلاءعليهاحتجوعندما.المبيضلأبالقبور

هم*ابراهيم"ابناءانحيث"ابليسأبناء"اهموانماكذلكليسوابانهمأجابهم

اللهاختياربأنللمسيحواضحتصرلحوبهذا.*ابراهيمأفماليفعلونالذين

أبناءلكونهمأيعنصرلاَ،اختيارأيكنلمالخاصكشعبه"اسرائيل+لبني

حالفيباطلأيصبحالاختيارهذاوانأبائهم،ايمانبسبببل"ا"يعقوب+

الملكبأندائمأينذرهمكان.ولذلكوانحرافهماللهشرلعةعنتخليهم

لآخرلن.هـلعطىمنهمسينزع

*ملكوتبقربهـلصزح،الناسبينوالتسامحبالمحبةينادي"المسيحكان

اللهمنالمففرةوطلبللتوبةيهودغيرأويهوداًالناسهـلدعو،السماء"

الناموسأثقالمنللتحرريدعوكانكما.الملكوتهذادخولليستحقوا

وضعماوالثقيلةالصارملأومتطلباتهبشعائره"االناموسانلليهودهـلقول

احدسالهذلكمعرضوفي.لهمواختباراَقلوبهموغلاظةلقسوتهمالالهم

ا"الناموسبأن101!لسيح".اجابه،الناموسيطبقانيمكنهكيفالمستمعين

قرلبهيحبوان،قلبهكلمناللهالانسانيحبأن:بمطلبينيختصر
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خلافاًهـدشربهـلكلوالخطاةالعشاردنمعيجلسمتواضعأوكان.ا"كنفسه

بمخالطةهؤلاءيتهمهكانوعندما.والكهنةالدينرجالمنللمتكبرلن

المرضى.بلطبيبالىالأصحاءيحتاجلاعليهميردكانالأشرار

شرائعلهميضعولم،مكتوبةنصوصاًأوكتابأللناس*المسيح*يتركلم

الانسانبينخاصةعلاقةهيالصلاةأنالىوأشار،معينةطقوسأو

رسالتهوكانت.ولصليبابهيفلقانعليهيصليأنيرلدمنوأن،والخالق

تواضعهوسلوكهطريقوعن،الأمثالوضربالموعظلأطريقعنللناستبلغ

حمسبالناسيديرهاوالحياةالدولةشئونأنيرى.وكانتصرفهوحسن

سئلعندماذ01اللهوطاعةوالمحبةالايمانمعتتعارضالاشرلطة،حاجتهم

لقيصرمااعحلوا11بأنأجاب"القيصزالجزلةدفعيجوزهلاليهودقبلمن

يعطيهايكنفلموالمشربالمأكلمنالمحرماتحولأمالله"،للهومالقيصر

الذيبل،الإنسانينجسلاالإنسانفميدخلما*ان:قالانهاذ،أهمية

.01الكاذبوالقولوالشتيمةالشريرةالأفكارأي،منهيخرج

لكنههـلحزقاوشألمويشربيكل،كإنسانالناسبين"لمسيحااعاش

بأعمالولقوم،خارقةسلطةكصاحبيتصرفالوقتنفسفيكان

أضضالذيالأمر!الموتىواقامةالعميانأعينوفتحالمرضىكشفاءعجائبية

أيها11:المستمعينأحدناداه.مستمعيهلدىالغموضمننوعاَشخصيتهعلى

.ا"اللهسوىصالحليسلأنهصالحأتدعونيلا11:فأجابه،+الصالحالمعلم

+الانسانابنبأنهـشنبأ"الإنسانابن11نفسهيدعوالاحيانمنكثيرفيوكان

يريهمأنتلاميذهمنهطلبوعندما.يقومالثالثاليوموفيهـلموتسيتألم

شخصيةئئائيةتتضحالأقوالهذءومن.واحد*والأبأنا:أجاب"ا"الأب

.الروحفياللهمعومتحدالجسدفيكاملانسانفهو.وطبيعته."المسيح
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الرئيسية.المسيحيةالكنائسأتباعبهيعتقدماوهذا

الناسجموعأخذتعندما"المسيحعلىاليهودكهنةحقدازدادلقد

الحاكمالىوشكوهالمكيدةلهفحاكوا،بهالجماهيرتعلقوازدادحولهتلتف

اذعىوانه،اليهودملكبانهوادعائهالشفبباثارةاياهمتهمينالروماني

موتهالىبذلكيشيروكان-أيامثلاثة!يبناءههـلعيدالهيكلسيهدمأنه

"ليوذامكانهعلىدلوقد.عليهللقبضعندهممنجندأفارسلوا-وقيامته

أمامبهوجيء.المالمنبمبلخرشوهأنبعدتلاميذهأحدالاسخريوطي"

ولكننعم:أجاباليهودملكأنتهلسؤالهوعند،البنطي+بيلاطس

اسرائيل+لمملكةالمسيحيالتفسيرهووهذا-المالمهذامنليستمملكتي

يثبتمابيلاطسيجدلموعندما-القديمالمهدكتابفيبهاالموعود

براءةيديهالرومانيالحاكمغسل،موتهعلىاليهودكهنةوباصرار،ادانته

الأنجيل،روايلأحمسب،الثالثاليوموفي.للصلبوسلْمه،*إلمسيح"دممن

عليهماسبخحيثمراتعدةلتلاميذهبالجسدوظهر،الأمواتبينمنقام

+باسميعمدوهموأنبرسالتهالأمميبشرواأنمنهموطلب"القدسْالروح

فيهاجمعالتيوالوحيدةالاولىالمرةهيوهذه.القدسوالروحوالابنالآب

اليوموفي.للهاقانيمأالمسيحيوناعتمدهالذي"الثالوث"هذا"المسيح"

السماء.الىوارتفعصعدلقيامتهالخمسين

هـلودعوهمولمذبوهمالمسيحيينيضطهدونواليهودالرومانأخذلقد

تمس!معنيممهملمذلكًلكن.المفترسةللحيواناتبهمهـللقونالسجوق

ضباطهمأحدأرسلأنوحدث.المسيحرسالةونشرالجديدبايمانهم

ا،لسيحيينلاضطهاد"دمشقْالىشاول"واسمهطرسوسمناليهود

شاول:لهيقولهاتفأصوتأوسمعبصرهفقدالطرلقفيوهوانهالا.هناك
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:الصوت.فأجابهسيديياأنتمن:شاولفسأل؟تضطهدنيلماذاشاول

كتابمن"الرسل"اأعمالسفر.هـشابعتضطهدهالذيالناصرييسوع"أنا

يذهبأنا.شاولمنطلبالهاتفانولقولالحادثةيرويالجديدالعهد

يفعل.ماذايعلمهوهو-حنانيا"يدعىهناكمسيحيأكاهنأهـلزوردمشقالى

ودعييرىوأصبحعيناهوانفتحتحنانيايدعلى"بالمسيح+وآمنفذهب

".بولسفيمابعد

بلادخارجالمسيحرسالةنشرفيمحوريةنقطةالحادثةهذهشكلت

روما"فياستقراثماليونانالى-صفا-+وبطرسا!هوانطلقحيث،الشام

روماطاغيةوقامواتباعهما،اضطهداوقدالأمم"11بينالدعوةنشرفيوبدآ

نهايةوكانت.المسيحيينمنللتخلصالمدينةفيأحياءبحرق*نيرون.ا

المسيحية.الدعوةشهيديوأصبحاأُعدماأن"بطرس"وا"بولس"القديسيين

313عامحتىالرومانيةالامبراطورلةفيالمسيحييناضطهاداستمر

سمحالذيالكبيرقسطنطينالامبراطورلةعرشاعتلىعندما،ميلادية

رسميأدينأوجعلهاالمسيحيةأخيرأواعتتق،طقوسهمبممارسةللمسيحيين

وروسيا.أوروبافيواسعنطاقعلىذلكبعدفانتشرتللامبراطورلة،

واقتصرت،مكتوبةنصوصأأوكتابأيتركلمالمسيح*11أنسابقأذكرنا

الناسبينوالعيشبالمعجزاتوالقيامالأمثالوضربالمواعظعلىرسالته

يونانيةكلمةوهي-الانجيلأما.للمؤمنينكقدوةوطاهرةمتواضعةحياة

ومرلديهلهالملازمينالمسيحتلاميذبعضدونهفقد!البشارة11ومعناها

الصيغةفهناك.والهدفالجوهرحيثمنمتكاملةولكنها،مختلفةبصيغ

كتبهاالتيوالصيفة!متى*"انجيلودعيتكتبماأولوهي*متى"كتبهاالتي

أيضاَ،باسمهودعيت"يوحنا*كتبهاالتيوالص!يغة،باسمهودعيتا"مرقس"
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انجيلودعيتتلميذأ،ليسوهو،الطبيب"لوقا+كتبهاالتيالصيفةوأخيراَ

لوقا.

الهراطقةبعضكتبهاللانجيلأخرىصيغلاحقوقتفيظهرتوقد

منالأناجيلهذهرفضتوقد،المسيحيةفيالدخولأدعواالذينواليهود

يانجيلتوماانجيلالأناجيلهذهومنجميمهاالكنسيةالمجامعقبل

وانجيل،برناباو*انجيل،بطرسانجيلو،الحقْاانجيلو..مريم،

هذهرفضفيالكنسيالمجمععليهاعتمدالذيالمعياروكان..يعقوب..،

الصيغفيالحالهوكماوالهدفالجوهرحيثمنتكاملهاعدمهوالصيغ

"أعمالسفراياربعالمعتمدةالأنجيلبصيغأُلحق.وقدالمعتمدةالأربع

المسيحرسلسيرةفيهويروي،الرابعالإنجيلصاحبلوقا".وكتبه".الرسل

الكنائسالىالمسيحرسلرسائلبهالحقكما.للدعوةنشرهموتاريخ

واليونانحاليأتركيا-الصفرىوآسياالشامبلادفيانتشرتالتيالمختلفة

نسبالذيالرؤلا"00سفرالأسفاراليهذهأُضيفثم.الرومانوبلاد

جزلرةفيوهويوحناشاهدهاروْلاقصةالسفرهذاولروييوحنا"،الى

،الارضفيتحلوكوارثوحروباحداثعنتحكياليونانفيابطمس1

وتكون،بفلسطين1مجدوا!.تلقربتدوروالأشرارالأخياربينبحربوتتتهي

يحلعامألفليحكمالعالمالىثانيةالمسيحوعودةالأخيارانتصارنتيجتها

والدينونة.القيامةذلكيلي،الناسبينوالوئامالأرضعلىالسلامفيها

بواسطةالجديد*!العهداسمتحتلاحقأالأسفارهذهجمعتملقد

االقدس:هيكنائمبىخمسرؤساءمنالمؤلفالمامالمسيحيالكنسيالمجمع

الذي*روما"بطريركبرئاسة،الاسكندريةروما،أالقسطنطينية،الطاكية

وحمسبدوريبشكليجتمعكانوالمجمع.متساهـلينبينالأوليعتبركان
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أسيافيقينية+فيعقدكنسيمجمعوأول.الدينشئونفيللبحثالحاجة

وأعقبه.الإيمانلدستورالأوليةالصيفةأقرحيثميلادية325عامالصغرى

المجمعهذاأقروقد43،اعام"خلقدونياْفيثم331عامأفسسفيمجمع

نصه:وهذاالنهائيةبصيفته*ْالايماندستور

يرىماكلوالأرضالسمواتخالقالكلضابطب"3واحدبإله"اأومن

نور،الدهوركلقبلالآبمنالمنبثقالمسيحيسوعواحدوبرب،يرىلاوما

الجوهر،فيالآبمساو،مخلوقغيرمولودحق،الهمنحقالهنور.من

ومن،القدسالروحمنوتجسدالسماءمننزلالبشر،نحنأجلنامنالذي

اليومفيوقاموماتالبنطيبيلاطصعهدعلىوصلبوتألم،العذراءمريم

،الآبيمينعنوجلسالسماءالىوصعد،الكتبفيماعلى،الثالث

...لملكهفناءلاالذي،والأمواتالأحياءليدينعظيمبمجدوسيأتي

الآبمعهوالذي،)والأبن(الآبمنالمنبثقالمحييالربالقدسوبالروح

رسوليةجامعةواحدةوبكنيسة...بالأنبياءالناطقلهمسجودوالأبن

المهدفيالموتىقيامةونترجىالخطايالمغفرةوبالمعمودية...مقدسمة

العتيد.

مسيحيةفرقللميلادالأولىالأربعةالقرونفيالساحةعلىظهرلقد

كانمنالفرقهذهفمن.المسيحطبيمةحولبينهافيمااختلفتمتعددة

بأناعتقدمنومنهم،الهيةواحدة!ارادةواحدة"طبيعةللمسيحأنيعتقد

كابن+الهيةوالثانيةكانسانجسديةاحدهمالارادتان"طبيمتانللمسيح

فيهحلتعاديانسانالمسيحأنتعتقدأخرىفرقظهرت.كماللهروحي

الفرقهذهومن.صلبهعندوغادرتهعمادتهعندالقدسالروح

سورياشمالفيانتشرواالذينNestoriansو"النسطوريون+"الأردوسيوق
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شبهفيظهرتأخرىفرقةوهناك.)الغنوصيون(والمعرفيوناوالعراق

Ebu-الأبيونيينا"11فرقةوتدعىالنسطورلة"امنقرلبةوهيالمرييةالجزلرة

الكنسيا"المجمعأما."قرلشسادةمن"انوفلبن+ورقةكهنتهامنوكانأول4ح3

ا"هراطقة*.الأخرىالفرقواعتبر"الطبيعتينمفهومتبنىفقد

المجمعوتوجيهارشادتحتموحَدةالتقليديةالمسيحيةالكنيسةكانت

شرقيةكنيسةالىانشقتحيث،ميلادية5401عامحتىالموحدالكنسي

Orthodox)ارثوذكسية Churchغرييةوكنيسةالقسطنطينية"11في(رئاستها

Catholic)كاثوليكية( Churchأسبابمنأنومعروما"ا.فيرئاستها

نأالا؟الرومانيةالامبراطورلةشطريبينالسياسيالتنافسالانشقاق

والشرقالفرببينواجتماعيةثقافيةطبيعهذاتأخرىخلافاتأيضأهناك

مأفرديةتكونهل:الرئاسةهيكليةحولخلافوالىالانشقاقالىأدى

ببطرلركممثلةالفرديةالرئاسةالكاثوليكيلأالكنيسةاختارتوقد.جماعية

أما."ابطرس"اللقديسخليفةواعتبرته،البابابعدفيمادعيالذيروما

البطاركةمجمعفيممثلةالجماعيةالرئاسةتبنتفقدالارثوذكسيةالكنيسة

هـلرأسمتساولينبينالاولالقسطنطينيةبطرلركيكونأنعلى،الشرقيين

المجمع.اجتماعات

قولعلى"بطرسخلافةتبنيهاالكاثوليكيةالكنيسةاعتمدتلقد

منمنهمبأنفاجابواأنا؟انيالناسيقولمن:تلاميذهسألعندماللمسيح

انكيقولمنومنهمعاد.وقدالسماءالىصمدالذيايلياانكيقول

المسيح،لهفقال.الحياللهابنالمسيحأنت:أجابفقد*بطرساأمنبي+.

كنيستي.أبنيالصخرةهذهوعلىالصخرة"اانت:الكاثوليكيةالصيغةحسب

اعتمدتفقد،بعدفيماالبروتستانتية+10وكذلكالارثوذكسيةالكنيسةأما
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-الايمانصخرةأي-الصخرةهذهوعلى"بطرسأنت:تقولالتيالصيغة

تمنياليونانيةفيبطرسكلمةلكونحصلالالتباسوهذا+.كنيستيأبني

فيالمذكورالقدسالروحطبيمةحولالكنيستاناختلفتا"صخرة*.كما

فالكنيسة".والابن"الآبمنأمالآب"منمنبثقهوهلة."الايمانْدستور

الكاثولوكيةالكنيسةأما،*الاَب*فقطمنفنبثقأاعتبرتهالارثوذكسية

الكنسيالمجمعمنبقرارذلكوكان!معأ+والابن*الآبمنمنبثقأفاعتبرته

الكنيسةتبنتوقد،ميلادية958عامبأسبانيا"توليد"فيعقدالذيالفريي

أيضأ.المعتقدهذاالبروتستانتية

للسلطةخاضعلأوبقيتالدينيةبالشئونالارثوذكسيةالكنيسةاهتمت

الكنسيةالمجامعلاجتماعاتهـلدعوالبطاركةيعينالامبراطوروكانالمدنيلأ،

بالشئوناهتمامهاالىفبالاضافةالكاثولكية،الكنيسةاما.أحياناًولرأسها

وأصبحالمدنيةالسلطةعلىهيمنتهاوفرضتذلكتعدتفقد،الدينية

قراراتيصدرأخذحتىنفوذهوازدادالامبراطور،يعينالذيهو!"البابا"ا

ظلاماَوفرض،الثمنمقابلللناسالففرانصكوكواعطاءالدينيبالحرمان

الملماءبحرقأمرانهحتى،لهالخاضمةالاوربيةالبلدانسائرعلىفكريأ

كماالكونمركزوليستالشمسJ.تدورالأرض(نوقالواتجرأواالذين

كانوممبرنيكس*.كماغاليليوالعالمانهؤلاءومنتعتقد،الكنيسةكانت

أنعليهموأن،المقدسالكتابعلىالاطلاعالناسعامةعلىيحزم"البابا"

فقط.الكنيسةطرلقعندينهموتعليماتمبادئيتلقوا

علىلوثر"11ولدعىالألمانالكهنلأأحدتمردالىأذىالوضعهذا

خمسيتضمنبياناَكنيستهبابعلىعلقعندما،1517عامالكنيسلأ

بوقفمطالبتهمنها،الكاثوليكيةالكنيسةمفاهيمحولملاحظةوتسعين
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علىللاطلاعالشعبأمامالمجالوفسحالففران،صكوكبيععمليات

ماوليسمباشرةمصدرهامنالمسيحيةالمباديءوفهم،*المقدسالكتاب

رجالمنالعديدالوثز1حولالتفوقدهذافقط.الكنيسةعليهتطلعه

فرقةأي"البروتستانتيةتدعىجديدةفرقةوألفواالمؤلدينالدين

جميععلىكنيسيأحرماناَ!البابا+أصدروالتي++المحتجين

أتباعها.

النهضةعلىأُثرProtestantism'"البروتستانتيةلظهوركانلقد

فرضتهالذيالفكريالانغلاقحاجزكسرتحيثأوروبافيالفكرلة

الجديدةأفكارهمينشرونوالنقادالكتابوأخذ،الشعبعلى"البابولة"

.وأثارهالكنسيالحرمانمنالخوفحاجزمخترقين

التيالأوروبيةالننولرحركةلظهورالبابالبروتسننتية"فتحتلقد

وبدءالعلومعلىالاوروبيىالعقلوانفتاحالتحرريةالافكارانتعاشالىأذت

بعدفيما*البروتستانتية"عنانبثقوقد.والصناعيةالفكرلةإلنهضةعصر

الفرقهذهأهمومن.المختلفةوالتأوللاتللتفسيراتتبعأعديدةوشيعفرق

وفرقةالمشيخيين*،وفرقةأوروبا،في"الكلفنيينا"وفرقة،اللوثريينفرقة

فرقةأيضأهذهعنانشقوقدالأمرلكية.المتحدةالولاياتفيى.المعمدانيين*

المسيحيين"الصهيونيينأيضأهـلُدعونFundamentalists"الأصوليين*

Christian Zionistsالقديمالعهدلكتابالحرفيالتفسيريعتمدونالذين

اسرائيل"مملكةقيامتدعموأخذت،اليهوديالتفسيرمعبذلكفالتقت

حديثأالفرقةهذهدعادةقام"للمسيح".وقدالثانيللمجئكمقدمةالأرضية

International"المسيحيةالعالمية"السفارةيسمىمابتأسيس Christian

Embassyالشعبعونالىبالدعوةالسفارة"11هذهوتقوم،القدسفي
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"،القديمالعهدكتابفياللهلوعودتحقيقأ"اسرائيلْدولةودعماليهودي

المسيحيةالكنائسجميعبهتعتقدعماخرجتوبذلكتأهـللهمحسب

المسيحية*طالصهيونيةعقيدةالكتابلهذاالمُلحقولبينهذا.الرئيسية

المسيحي.الدينروحعنالبعيدةالسياسيةوانعكاساتها

لدىالمعتمدةالكنسيةوالرموزالشعائرمنالكثيرالبروستتانتية"؟11الغت

الاالمسيحيةفيالأساسيتينبالشعيرتينمحتفظة،الكاثولوكيةالكنيسة

والشركة.العمادة11:وهما

Baptism.;فالعما:الشعيرتينلهاتينمختصرشرحمنبدلاوهنا

واشهارأ"الأصليةالخطيئةمنلتطهيرهاعلانأالماءفيالطفلا"غمسهي

نهرفييوحنا..يدعلىالمسيح11عمادةلذكرىواحياة،المسيحيةلدخوله

.الأردن

evangel-ا"الإنجيليين"فئةوهي"البروتستانتية"عنمنبثقةفئةوهناك

istsآمنواقديكونواأنبعدالبالغينعلىالعمادةشعيرةيطبقونالذين

آمن+منأنمنالإنجيلفيجاءمامعتمشيأالخلاص+"اقبولهمعنوتمبيرأ

خلص".فقدواعتمد

Holy-لشركةا"اماا CommunionأوEucharistا.لمناولةا-يضأأعىوتد،

ماوتناولهمعشرالاتتيتلاميذهمعالمسيحاجتماعذكرىلإحياءتقليدفهي

وتسليمهالمسيح"ا11علىاليهودقبضليلةوذلكممه،الأخيرا!سميْابالمشاء

ا"هذا:قائلأوأعطاهموشكرخبزاً*المسيح"اسَاولالعشاءواكماء.للمحاكمة

خمركأستتاولثم.،لذكِريهذااصنعوااعنكميُبذلالذيجسديهو

."عنكميُسفكالذيبدميالجديدالعهدهيالكأس"اهذا:وقالمنهوشرب

.المغفرةوطلببالخطيئةالاعترافعنتعبيرهيأيضأ3"والمناولة*
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عمليةعنوتعبيرأللمسيحيةرمزأCrossا"الصليب!المسيحيونيتخذ

ا"خلاصأجلمنبنفسهمضحيأ،صلبهعندالمسيحبهاقامالتي"الفداء"

عصيانسببهالذيالبشركاهلعنالأصليةالخطيئةكابوسورفعالبشر

نتيجةالانسانفينتقل،اللهمعمصالحتهمأجلمنوكذلك،وسقوطهآدم

المسيح؟لهيهبهاالتي+الحرلة"الىالناموساعبودية1منهذهالفداءلمملية

بمد:"لستمرسائله+فيبولسيقول.وكماGraceالنعمةبيسمىماأي

المسيحيون".هـلعتبرمبررونانتموبالنعمة،النعمةتحتبل،الناموستحت

الىيشيرماالإنجيلفيوهناكللبشر.اللهمحبةعنتعبيرأالصلبعملية

الوحيدابنهبذلحتىالعالماللهأحبهكذالأنه:يقولحيثبصراحةذلك

لذلكتبعاًولقتضي،الأبديةالحياةلهتكونبلبهيؤُمنمنكلليلكلالكي

مخلصاًوشخذه،وتماليمهخطاهوشبعبالمسيحالإنسانيؤمنأنبالطبع

المسيحيةأنباعتبار+أممأ*،اوكانوا"يهودأ+الجميعيتساوىوهنا.وفادياً

+.اليهوديةهيكمابفئةخاصوليسللجميعمتاحعالميدين

لم.االمسيح11انغير،المسيحيةفيأساسيتانفرلضتانوالصلاةالصوم

قاله:ماوكلاالصلاةأوالصومطرلقةحولتفصيليةتعليماتيترك

صفيتماذا10:قالالصلاةوحول"ا،تجربةفيتدخلوالئلاوصلوا+صوموا

ملكوتك،ليأتي،أسمكليتقدسالسمواتفيالذيأبانا:هكذافصلوا

أعطناكفافناخبزنا،الأرضعلىكذلكًالسماءفيكما،مشيئتكلتكن

فيتدخلناولا!اليناللمذنبينايضأنحننففركمادنوبنالناواغفر،اليوم

*،أمين:الأبدالىوالمجدوالقوةائملكلكلأنالشرلرمننجنالكن.تجرية

،والصومللصلاةأسشأوضستبعدفيماالكنيسةأنغير.ذلكعلىيزدولم

مبدااقرتاوالكاثوليكيةالأرثوذكسيةفالكنيسة:اجتهادهاحسبكنيسةكل
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الإنسانيمتمعأنعلى"القيامة"عيدالفصحعيدقبليومأأربمينالصيام

عداماحيكائنعنناتجهوماوكلالألبانومنتجاتاللحومأكلعن

كلعنالنهارطيلةالصياماتخذتفقدالبروتستانتيةالكنيسةاما.النبات

حيث-المسيحا.فعلهمامعتمشيأكاقيومأالأربعين..وصياممشرباومكل

أسلفنا.كماابليس!10منيُجَزبانقبل-يومأاربعينالبرلةفيصام
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Islam:لإسلاما40

فيالعربيةالجزلرةشبهفيظهرسماويتوحيديدين".الإسلام

.(عبداللهبنا.محمدرسالتهوحملالميلاديالسابعالقرنمنالثانيالنصف

مشيثته.حسبوالعملالواحدللهالتسليمتعنيالإسلاموكلمة."اقرلشا"من

للدينينوخاتم،لهومكملا"ابراهيما"لدينامتدادالإسلامانالمسلمونولعتقد

لجميعخاتم"محمداً"وأن"ا"!المسيحيةوا""االيهوديةأي،سبقاهاللذين

."ْقرلش"ْكَبيلةإلىينتمونالذينهاشم"11آلمنوهوالأنبياء،

العربية،الجزلرةشبهقبائلبينمرموقأمركزأتتبواقرلش"11وكانت

السمواتخالقالواحدبالالههـلؤمنون"ابالحنيفيةا؟يدينمعظمهموكان

وكان.قبليةكرموزاللهدونمناربابألهميتخذونكانواأنهمالأ،والأرض

النصرانيةص!bunitesالأبيونيين""افرقةاتبعقد!اقرلشا"منهامفرلق

كتاباً"ْمتىْ"انجيلمنقريبةصيفةوتتخذ،العامالكنسيالمجمععنالمُنشقة

2"العهدكتابإلىبالإضافة"العبرانيينالىيُدعى"الأنجيللهامقدسأ

الطبيعةتنكرالتيNestoriansالنسطورلينْ!!فرقةمنقرلبة.(.وهيالقديم

يأ"بالروحالمساكين11بالآراميةتعنيالأبيونيينا.اْوكلمة."اللمسيحالإلهية

وهوا"نوفلبن"ورقةالضمنالفرقةهذهرئيسوكان.القلبطيبيالمتواضعين

هاشم")1آلمعتلتقيالتي3"!أُسدآلمنوشحدروسادتهمقريشأشرافمن
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العريية.الى"الفرقة"انجيلبنقلوقامغزلرعلمذاوكان."قصيبجدهم

غارفيخلالهمتعبدةرمضانشهرصيامفرلضةتؤديالفرقلأهذهوكانت

الإغتسالوتمارسوالمثولاتاللحومبعضعنوتمتنع،حراءغاريدعى

وتتخذ،موسىشرلعةعليهاتنصالتيالفرائضبمضوتؤديوالتطهير

لها.قبلةالقدس

ثمأمه،بطنفيزالما"محمد+و*المطلبعبدبنعبداللهتوفي

صغرهمنذوكان".طالب!أبيعمهكنففييتيمأفنشأطفلوهوأمهتوفيت

*بالأمين.يدعونهكانوامعارفهأنحتى،القويموالخلقبالتواضعيتسم

طالب*أبيعمهمعالتعبددائمكانأنهالىالنبولةالسيرةكتبوتشير

في"،وهوهاتفجاءههوكذلك.وبينماحراءغارفيالمطلبعبدوجدء

اقرا+،:ْقائلأوخاطبه*الملاكاجبرلل1انهالمسلمونيعتقد،الأربعينسن

ربكباسمأقرأة:وقالالطلبعليهأعادثم.بقارئأناما:"محمد"فأجابه

عفم،بالقلمعفمالذي!ا!رموربكاقرأعلق،منالإنسانخلقخلق.الذي

فأنذر،قمالمدثر،أيهاإيا:خاطبهآخرتتزللوفي،.يعلملمماالإنسان

الذهولمننوع"محمدأْأنتابفاهجر،.والرجزفطهر،وثيابكفكبر،وربك

ادركوقد،ورسالتهنبوتهلبدءعلامةالحادثهذاوكان.ذلكسماعهعند

نوفل*بن+ورقلأومنهمقربعنعرفوهوالذينبينهمعاشممنالعديدذلك

الأمة.هذهنبيسيكونبأنهشهدالذي

عشرمدىعلىتباعأعليهتتتزل+الاَيات+اخذتالحينذلكمنذ

فيلاحقوقتفيالآياتهذهجمعتوقد".الملاكجبرللبواسطةسنوات

تميزتوقدالمسلمينلدىالأولالمقدسالكتابوهو!القرأن*،ئستىكتاب

ايمانيةقواعدعلىالكتابهـلحتوي.اللغويوالإعجازبالسجععباراته
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عرضوعلى،دينيةوشمائرمسلكيةووصاياسماولةوتعليماتأساسية

واسماعيلاسحقثمابراهمالىمدم"منبدأَسبقوهالذينالأنبياءلسيرة

بمنزلةا"المسيح11القرآنخصوقد.ا"ا"بالمسيحوانتهاءوداودوموسىهـلعقوب

القرأنيجيب.كمامريم11العذراءامهوكذلكالسابقينالأنبياءبينخاصة

فيا"محمدْيواجههاكانالتيوالأسئللأوالقضاياالمشاكلمنعديدعلى

الخالقلدىمحفوظاًكانالقرآن"11أنالمسلمونويعتقد.قومهبنيمععلاقته

طيلة+محمدا؟علىتباعأتتتزلكانتآياتهوأن"،محدث"اغيروأنهالأزلمنذ

وداعيةجميعأللناسهادية،الضرورةحسبرسالتهبدءمنسنواتعشر

.الإسلاملدخولأياهم

فاضلةسيدةخدمةفيبالتجارةشابوهوالعمليةحياته"محمد"بدأ

حيث،نوفلبنورقة11عمابنةوهياخوللدبنتخديجلأتدعى.ْقرلش."من

الىطرلقهفييلتقيوكان"دمشق"،الىالمتجهةالتجاريةالقوافليرافقكان

يدعيبصرىكتدرائيةفيالمسيحيينالنساطرةرهبانبأحدا.دمشق

الىبالإضافة.والدنيولةالدينيةالمعارفمنكثيرعلىأطلعهالذي!بحيره*

خلقه،وبدماثةبهمعجبأوكانا"ورقة+،عليهاأطلعهقدكانالتيالمعارف

تكبرهوكانت*خديجلأ*،منمحمد+11تزوجحينوبعد.عظيمبمستقبللهوتتبأ

وفاتها.حتىغيرهامنيتزوجولمسناَ،

".الإسلامالأرسالةأيرسالتهمحمد"بدأأسلفناكماالأربعينسنفي

فاضطرالمكائد،لهيكيدونوكانواوحاربوهقرلشمنقومهبنوقاومهوقد

أبيبنعلي21عمهابنبينهمومنأصحابهمع"االمدينةالى+مكة"منللهجرة

وصحبهامحمد1ْهجرةاعتبرتوقد،ميلادية622عامذلكوكان"ا،طالب

المسلمينأنحيث،الإسلاميةالدعوةتارلخفيهاماًمفصلأالمدينة*11الى
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مع،السنةبتلكبدأ،الهجريالتوقيتهو!لهمجديدأتوقيتأاتخذوا

هذهسبقوقدهذاسابقأ،العربلدىالمعروفةالقمرلةبالأشهراحتفاظهم

لدىبالترحيبقوبلوا615عامالحبشةالىJالرلأصحابالهجرة

المدينةأهلمنالرسولاستقبلوقدهذا.المسيحيالحبشةامبراطور

بينهوقعتالذينقرلش"املمنخصومهعلىونصروهحسنأاستقبالأ

المسلمينانتصاراتفاتحةبدرا"معركةوكانتكزوفز،فيها،حروبوبينهم

أهلهامعصلحأعقد"!مكةوفي.قرلش"آلعاصمة+مكة*احتلالتلاها

وأخرون.قرشىسيد"سفيانأبومنهم،الكثيروندعوتهالىوانضم

11*الكعبةدخولكان*مكة"فيالأمرلهاستقرأنبعدبهقامعملوأول

محجأالأحنافاتخذهالشكلمكمببناءوالكعبة!11.فيهاالأصناموتحطيم

نأوبعد.للمبادةبيتأبنياه!ابنهْاسماعيلو")براهيم*أنْلاعتقادهملهم

البلادووحدْدالمناطقبقيةالىانطلق+مكة"افيلمحمد"الأمراستقر

وفي.العربيةالجزلرةشبهمناطقوباقي"االيمنفيدعوتهنشرثموالقبائل

وانتشرت،والعراقومصرالشامبلادالفتحجيوشدخلتلاحقةفترة

الىغربأالأطلسيالمحيطمنتمتدشاسعةمناطقفيالإسلاميةالدعوة

شمالاً.الأسودوالبحرقزهـلنبحروحتى،شرقأالهندبلادفيالسند

بهالشركولحاربونسواهيعبدونولا+اللهبوحدانيةالمسلمونيعتقد

أحد،اللههوإقلتقولالخصوصبهذاآيةنزلتحيثالأص!نام،وعبادة

منكلهووالمسلم.9أحدكفوألهيكنلمويولد،ولميلدلمالصمد!الله

بينالقرأنهـلفرق"؟،اللهرسولمحمدأوأناللهالاْالهلا+أنبشهادةنطق

اعلانفيالصدقالإيمانشروطمنأنحيث!والمؤمنالشكليالمسلم

وهي:الخمسةالأسلامباْركانوالقيام،الصلاحوعمل،الشهادة
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الله.رسولمحمدأوأناللهالأالهلاأنشهادة-

.الصلاة-

.الصوم-

.الزكاة-

سبيلأ.اليهاستطاعمنلكلالكعبة!11اللهبيتالىالحج-

وعبادةالناسبينوالعدلوالتسامحالصلاحعملالىيدعووالإسلام

اللهسنهاالتيالشرائعوتطبيقبالبشروالرحمةوالرأفةمخلصبقلبالله

بالسن"السنبقاعدةهـلأخذ.السابقينالأنبياءبجميعولعترف،لعباده

المسلمين.يقاتللامنمقاتلةوعدمالاعتداءبعدمأمرولذلكبالعينوالعين

الخمربإجننابهـلأمر،الخنزيرولحموالدمالميتلأأكلالإسلاموبحزم

أنمع،بينهنالرجليعدلأنشرلطةنساءأربعمنالزواجولبيحوالميسر.

نأتؤكداذالأمر!تحسمنساءاربعمنالزواجأباحتالتيالقرآنيةالآية

أبغضولمتبرهالإضطرارعندالطلاقيبيحكما.حرصولويعدللنالرجل

وزوجةوبناتهنوخالتهوعمتهوأختهأمهالمسلمالرجلعلىويحرْم.الحلال

وهذاالميراثفيالأنئىيعطيماضمفالذكريعطي.كماابنهوزوجةأبيه

.آنذاكسائدةكانتالتيالرجلومكانةالاجتماعيةالأوضاعمعيتمشي

وخالقه،الإنسانبينالملاقلأينظمديناًكونهعلى*الإسلام"ايقتصرلم

الحياتيةالشؤونلينظمجاءأنهبلتفحسبالبشريللسلوكقواعدولضع

يكونوبذلك.الدولةوبناءللحكمشروطاَهـلضعالاجتماعيةوالأحكام

دوريقتصرلم،كذلكولكونه.ودوللأدين،المسلمونيعتقدكما،الإسلام

رسالةأدىعرليكزعيمأيضأبل+؟روحيةرسالةذو+نبيكونهعلى!محمدْ
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ونظامأأسسأووضعالعرييلأ،الجزلرةشبهووحْدالقبائلوحْدحيثدنيولة،

والقرآن،عريي"فمحمد".الأخرىالمناطقفيالإسلاملنشرأنطلقثمالدولة

الناسبينيفرقلاالإسلامأنالا.هامةدلالةذلكوفي،عربيبلسانتتزل

الناسلتقييمأساسأالتقوىيضعبلالمنصر!اواللوناوالجنسحيثمن

موضعوفي،أتقاكماللهعندأكرمكم:ااأنعلىالقرآنيةالاَيةنصتحيث

دينفالإسلامهذاوعلى.بالتقوىَالاأعجميعلىلعرييفضللاآخر:َ

الأمم.لجميحعالمي

الذكر:سالفةللإسلامالخمسةالأركانلنشرحالآننأتي

محمدأوأناللهالاالهلا"اأنشفاهأالشخصيعلنأنوهي:الشهادة-

)الأصبعين(.السبابتينرفعذلكويرافقاللهرسول

!فجرأ:اليومفيمراتخمسيصليأنالمسلممنيطلب:الصلاة-

منعدداًالمصلييوْديمرةكلوفي.وعشاءأ،ومفربأ،وعصرأوظهراً،

بالتكبيرجميعهايبداها*فرضا"ركمات+واخرى"سُئةركعاتمنها،الركعات

الرحمناللهةبسم:ونصهاالفاتحة11سورةقراءةأكبرا"ولليها*الله:بالقول

اياك،الدينيوممالك،الرحيمالرحمن،العالمينربللهالحمد،الرحيم

عليهم،انعمتالذينصراط،المستقيمالصراطاهدنا،نستعينواياكنعبد

الآياتمنعددقراءةيليها".آمين،الضالينولا،عليهمالمفضوبغير

الصلاةواختتامفالركوعمنحنياًالسجودثمالسور،قصاراحدىأوالقرآنية

وآلهمحمدالرسولعلىوالسلامالصلاةهذءوتتضمن*التحيات"،بقراءة

وأخيرأ،وآله"ابراهيم!اعلىوالتبريكوالسلامبالصلاةأسوةعليهوالتبريك

الاالصلاةتجوزولاوشمالأ.يمينأو+نكير""ناكرا"الملكينعلىالتحيةالقاء

نحووجداينماالصلاةفيالمسلمهـشجهاتوضأ+.1أيبالماءوتطهراغتسللمن
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قبلكانتالأولىالقبلةأنالعلممع،المسلمينقبلةوهيمكةفي01"الكعبة

يدعىبنداءالصلاةوتبدأ.القدسفيالمقدس*بيتمكةمحمددخول

الاْالهلاأنأشهدأكبر،اللهأكبر،اللهأكبر،اللهأكبر،الله:ونصه+الأذان"

محمدأأنأشهد،اللهرسولمحمدأأنأشهد،اللهالآالهلاأنأشهد،الله

علىحيئ،الفلاحعلىحبئ،الصلاةعلىحيئ،الصلاةعلىحيئ!اللهرسول

الله.الأالهلاأكبر،الله،الفلاح

منوالجماعوالشرابالطعامعنالمسلميصومأنوهو:الصوم-

وتتراوح*رمضان."،القمريالشهرأيامطيلةالشمسغروبحتىالفجر

يومأ.3و.92بينأيامه

الصالحولمنفعةالماللبيتمالهمنبجزءالمسلميزكيأنوهي:الزكاة-

والمحتاجين.العام

الىالمسلميحجأنوهو،الإسلامفيالهامةالمناسكمنالحج:الحج-

لاأبيضلباسألابساًشعائر،بعدةهـلقوم"الكعبة.احيثالحجازفي*مكة"

"الصفابينالسعيالشعائر:هذهومن.الإحراملباس01وهوفيهخياطة

مراتعدةالكعبةحولالطوافثممكة"،فيمقدسةأماكنوهي..،والمروة

لكًوالنممةالحمدان،لبيكلكشرلكلالبيك،لبيكاللهم-لبيك:منشدأ

+الأضحيةيقدم."حيثعرفةجبلعلىالوقوفثم.لكشرلكلا،وا!للك

بابنهيضحيأقحاولعندما"ابراهيم"بهقامبماتيمنأ."الأضحىعيد11ليلة

.والمسيحيوناليهوديعقتدكماا"باسجق.اأو،المسلمونيعتقدكمااسماعيل.ا،ْا

عددوهي"،بالجمراتيلقيحيث"منى"موقعالى."عرفةا.جبلمنينزلثم

كلفيالحج.هـلتممنهباللهتعوذأ*ابليس"ايمثلموقععلى،الحجارةمن

المقتدر.علىأيسبيلأ"اليهاستطاع.امنعلىفقطمفروضوهو،مرةعام
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الشعيرةهذهوتدعىالسنةخلال"الحراما"البيتيحجأنللمسلمولجوز

(عمرة*.

هي:الأساسيةالمراجعمنعددعلىدينهمأمورفيا!لسلمونيعتمد

وهوالأولالمرجعهو"*والقرآن.والإجماعوالقياساوالسُئةوالحديثالقرآق

عنرويمافهو.ا"الحديث.أمافيهللاجتهادمجالولاالخالقعندمنمنزل

الصحابةرواهالذي."الصحيحالحديثوهناك.قالهأنه01امحمد0الرسول

فهيالسُئةأما.خلافحولهيدورالذي*المنسوب+الحديثوهناك

القياسأما.والدينالحياةأمورفييمارسهاالرسولكانالتيالممارسات

هـلقاسالحديثفيولاالقرآنفيلاعليهمنصوصغيرأمريؤخدأنفهو

الأمة.علماءعليهأجمعمافهو+الإجماعنص.أمافيهأمرعلى

وهي،الدينبجوهرلهاعلاقةلالأسبابمذاهبالىالمسلمونانقسم

الدينيةالمراجعفيجاءماتأوللحولخلافأأوتحزليةعصبيةاما

يعتمدون"فالسُنة"*،و"الشيعة-السُئة*بينكانالإنقساماتوأهم.الرئيسة

وقد".الإسلامأرثوذكساعتبارهمويمكن،الخمسةالأساسيةالمراجع

عندما،الميلاديالعاشرالهجر،الرابعالقرنفيالاجتهادالسنيون.ا01أوقف

أما.الديننقاءعلىحفاظاًوذلك."الغلاة*،فرقوظهرتالتأوللكثر

للحالةتبعأوذلكللدينالأساسيةالمراجعفيالاجتهادفيضيفون"-الشيعة

ماكليظهرلا-أي+التقيةمبدأيمارسونوهم،الموضوعيةوالظروف

11عليبينبالأساسالخلافنشأ.وقدالخصوملشراتقاءوذلك-يعتقد

+عفانبنعثمانثمالخطاببنو."عمر"البيتآلمن9A9الرسولعمابن

بخلافة".عليأحقيةحولالخلافهذاسفياق.".ونشأ.آلمن.اقرشيوهو

وأغلبهملعليئالكثيرونتشيععندماذلكبعدتطور.ثموفاتهبعدالرسول
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الرسالةأنواذعىغالىمنفمنهم.لاحقأالاسلامدخلواالذينالفرس-01من

منعددحولمختلفةتأهـللاتذلكالمحمد".وتلى1وليست!لعليْكانت

منفرلقأأنحتىفيها،رجعةلافرقةالىالخلافوأدى،النصوص

وبعده"الخطاببنعمر11الخليفةجمعهالذي+القرآن+أنأدعى*الشيعة"

أحدبأن"الشيعة"اهـلعتقد.الآياتمنالعديدمنهأسقط!عفانبن"عثمان

سيعودالعسكريالحسنبنمحمدعشرالثانيالإماموهوالمختفينالأئمة

عندمنزلة+الرسالةمنأعلىالإمامةولعتبرون،بالعدلليحكمالعالمالى

كفرقة*الشيعلأْمذهبعنانبثقتفرق"الفلاة..منعدداًأن.كماالله

يتخذونْالباطنيةوجميعهم،وغيرهموالنصيرلينوالدروز،،الإسماعليين

لاأنهمكما،باطنومشىظاهرمعنىقرأنينصلكلبأنلاعتقادهم،مبدأ

.يبطنونمايظهرون

الأئمة:لأحدتابمةفرعيلأمذاهبأربعالىالسُئة+-أهلانقسمثم

والمذهب.المالكيوالمذهب،الحنبليوالمذهب،الشا!عيالمذهبفهناك

انشقتفرقةوهناك،جوهرلةليستبينهموالخلافات.الحنفي

الآياتتفسيرمنبدلاتعتقد.بأنهكانتالتي*الممتزلةفرقةا"هيالسنةعن

القرأنأنقولهم"السنة"امعخلافاتهمومن.العقلعلىاعتمادأوتأهـللها

جوازأيضأخلافاتهمومن.السئةيعتقدكمازليأ"111وليس"ومحدث"مخلوق

هذهحوربتوقد.مجبرلامخثرالإنسانوأنّالظالمالحاكمعلىالخروج

الأربعة.المذاهبمنالفرقة

حادثةاثرعيهخرجتثم*علي"أتباعمنالأصلفيكانتفرقةوهنادً

لخدعةعلي"فيهاانقادوالتي*معاولةا"الأمويالخليفةوبينبينهالتحكيم11

بفرقةبعدفيمادعيتالتي،الفرقةهذهلدىالاعتباربذلك!فقدَمعاوية
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شبهشرقجنوببينأتباعهاوتشتتحوربتوالتيKharijitesالخوارج

بالاصلاحالفرقةهذهنادتوقدأفرلقيا!وشمالالعرييةالجزيرة

منالخليفةيكونأنوجوازالسياسيةالديموقراطيةمنوبنوعالإجتماعي

الدينيةاعتقاداتهمفيوهموعادلأ.مؤمناَيكونأنشرطالبيتألغير

.الملتزم.+الحنبلي"االمذهبالىأقرب

وفرقالرئيسيةالإسلاميةالفرقعنموجزةفكرةاعطاءمنبدلاوهنا

:أعلاهعنهاالمنؤهالفلاه
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والاثميعةالسئة:أثنتانالرئيسيةالإسلامفرق

Sunnism:السُئة-

ؤممارساتهمإيمانهمفيوهم،المسلمينبينا!ثرلةأهلْالسُئة"يعتبر

الإسلامبمراجعهـلؤمنون،سنتههـلتبعون+محمدالرسولنهجعلىيسيرون

،والإجماعوالقياسوالسئةوالحديثالقرأنوهيسابقأ،المذكورةالخمسة

الأئمةمنهمبرزوقد.الدينعلىخروجأالنصفيالاجتهادهـلعتبرون

السنةصذاهبفشكلوا،والحنبلي،والحنفي،والمالكي،الشافعيالأربعة

وبعضبالممارساتتتعققثانويةأمورعلىبينهمفيمااختلفواالذينوالأربعة

الإسلامومراجعوالإيمانالمقيدةحولبينهمخلافولاالتأوللات،

بادئفي"معتزلياَ"كانالذي*!الأشعريالسئةأعلامأهمومن.الأساسية

شرحفيوأفاضأبدعوقد"السنةالىوعاد"الممتزلةعنارتدثمالأمر

الإسلامبمبادئتصشكاَالفرقأكثرالسئةأهلويعتبر.الأربعةالمذاهب

،01!الوهابيةهيالسنة+،11منمتفرعةفرقةحديثأظهرتوقد.الأساسية

.الإسلامأرثوذكسعليهميطلقأنهـلصح

فيظهرتوالتي*!الوهابيين"فرقةالملتزمة*السُنئة"الفرقأحدثومن

بنمحمدهوالفرقةهذءومؤسس،الميلاديعشرالثامنالقرن

الإسارمبتتف!ةيناديوأخذالمراقالىنجدمنارتحلالذي*عبدالوهاب

52

http://www.al-maktabeh.com



ومنها،أصالتهعنحرفتهوبدعوممارساتجانبيةمعتقداتمنبهعلقمما

،كمزاراتوالأولياءالأنبياءقبورواتخاذ،بهموالتبزكالأشخاصتقديس

وا!تفاء،مثلأالنبويالمولدكعيدالإسلامعلىجديدةأعيادوادخال

اسقام!وكذلك"،الأضحىو"عيدالفطزعيدوهماالرئيسينبالعيدين

بالنصوالتقئدالإسلاميةالفرقوضعتهاالتيوالإضافاتالتأهـللاتجميع

وهيالسنلأ".والقرأن*الأساسيتينبالمرجميتينوالالتزام،تأويلدون

منأخذواالذي"تيمية+ابنالمفضلوامامهم!الحنبليالمذهبمحددة

الجزلرةشبهفينجدالىعبدالوهابمحمدعادوعندما.الكثيرأفكاره

وساعد*نجد+أهلمنكبيرأتأييدألاقتوقد،بقوةدعوتهينشربدأالعربية

أنذاك+نجدحكاممععبدالوهاببنمحمدعقدهالذيالحلفذلكعلى

السعودية.المرييةالمملكةفيالفالبهوالمذهبهذازالوما*.السعوديين

بظهورمقارنتهيمكنالتقليديْالإسلاممجلى"الوهابيةوخروج

الوسطى.القرونلمسيحيةبالنسبة*البروتستانتية"

كماالإسلامفي(لاهوتيةدينية)مراتبكهنوتلاأنالسنةأهلهـلعتقد

المسيحيمة.فيالحالهو
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'Shi-الشيعة ism

البيتآلمنوهوطالبابيبنعليشيمةعلىالإسمهذاأطلق

وكان.الخلافةعلىعفانبنعثمانوالخطاببن!عمرنافسوالذي

وبمضالحجازفي"البيت.بألمحصورأْالأساسفي+لمليْالتشيع

مناليهمانضمثمالففاريذروأبو"الفارسي"سلمانومنهم،الصحابة

كانلذلكالدافعأنويبدو.المراقوأهل"+الفرسمنلاحفأالإسلاماعننق

سياسياَ.

عداماالأسأسيةالعقيدةأمورفيالسُئة!وْ-الشيعةْبينخلافلا

الىالمتميزةونظرتهمللإسلامالرئيسيةالمراجععلى"للاجتهاداضافتهم

أركانمنركنوامامتهمونسله"عليولايةأقْيعتبرونحيث،ْالإمامة

دائمةوهي،الرسالةمنأكبراللهعندمنزلةلهاالإمامةْ+وأنْ،الإيمان

الصلةدائمالإماموأن!الرسولبوفاةتتتهيومؤقتةأنيةالرسالةبينما

صفاتبمضتعرلففيالسنةمعيختلفونوهم.معصوموهوبالخالق

يمتقدونفالسنة.الإنسانأفمالفيوكذلك،وأفعالهكلامهحيثمنالله

الشيعةأما.أصلأللإنسانخيارلاوأنْ*الله"منمقدْرةالإنسانأفعالأنْ

وبالنتيجةفعلهاختيارعلىالإنسانبقدرةفيعتقدون".المعتزلة"،معهمهـشفق

المؤقت."المتمة-زواج"الشيعةْيبيحالزواجأموروفي.لهمقدرأوليسمصيره
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ملخةضرورةالتقية11هـلعتبرونا!ليراثشؤونحولثانويخلافوهناك

"القرأن"لنصوصأن"الشيعة"يعتقدكما.خصومهلشرواتقاءًللإنسان

وورثتهالفقيهالإمامعلىوقفالنصتفسيروانباطنومعنىظاهرمعنى

يفهمهظاهرمعنىللنصأنيعتقدونالذيناللسنة0ْخلافاً!الأئمةمن

العريية.باللفةالضالعونالعلماء

بالإماموانتهاء؟طالبْأبيبن+بعليبدأامامأعشرائئاالشيعةوأئمة

أنههـلعتقدونهجري026عاماختفىالذي+العسكريالحسنبن-محمد

امكة.1فيويظهروالعدلالسلاملنشرالزمانآخرفيالعالمالىسيعود

ولمتقدوق،المسيحيينلدىالكهنوتيبالنطامشبيهدينينظامالشيعةولدى

الأئمة.بمصمة

فرقةتدعىالشيعةالىأقربعليأتباعمنفرقةوظهرتهذا

بنمحمدبنزلدالأمامالىنسبةا!،ا"اليمنفيأتباعهامعظم،ا""الزيدية

الذيالهاديامحمد1الإمامأئمتهمومن،طالبأبيبنعليبنالحسن

الزعيمعطاء"بنواصلبهاقامالتيبالدعوةمتأثراًالمعتزلة"ْمبدأاعتتتي

"اليمن.الىهاجرالذيالمعتزلي

المرفانيين*الهُرمسيينبأفكارالشيعلأتأثرهنابالذكرالجديرومن

Gnostics"مبدأخاصةالأفلطونيةاليونانيةبالفلسفةأصلأالمتأثرين

البيتألمنالأئمةالىاللهمنيأتيهذاوالكشف"Revalationالكشف

فقط.
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الغلاةفرق

جميعها،نقللمان،الإسلامعنانشقتالتيالفلاة01فِرقمعظمان

الذيالنصوصفيوالتأهـللالاجتهادمبدأولعل،الشيعيالمذهبمنانبثقت

لدرجةالتأهـللفيالمغالاة"اعلىc1e$'Jْ.بعضشخع!الشيعيالمذهبيجيزه

شخصيةبأغراضلذلكمدفوعين،الحقيقيومعناهالنصروحعنأبمدته

بلادمنأصلأهمالدعاةهؤلاءجميعأنالملاحظمنأنهكما.سياسيةأو

فيظهورهموكان.العربيةالدائرةخارجالمجاورةالبلدانمنأوفارس

.الميلاديعشروالثانيعشرالحاديأوالهجرلين،والخامسالرابعالقرنين

منهابقيماأهمأنالأ،فرقةسبعينمنأكثرالفرقهذهعددبلغوقد

والنصيرلة،،والدرزية.الاسماعيلية:وهيفرقأربعالحاضرعصرناحتى

المفاهيمتمنعديدفيبعضهامعالفرقهذهمعتقداتوتتشابه.والبهائية

علىيسبغوكذلك،التقمصأو"التناسخ."والحلول."01بمبدأييؤمنفجميعها

نأيعني-والحلول"؟.الألوهيةمننوعأوآخرلن.؟طالبأبيبن"عليالإمام

وتنتقل،أئمةأوانبياءاماهممختارينأشخاصفيوتتجسْدتحلالإلهروح

حيثالمسيحيةفيمثيللهالمبدأوهذاآخر.الى)مامومناخرالىنبيمن

مثيلولها"،الابن11فيوتجشدتحقتالأبا"01اللهروحبانالمسيحيونيعتقد

"الفنوصيينمذهبوفيالقدامىاليونانفلاسفةبعضآراءفيأيضأ
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الىموتهبعدالإنسانروحانتقالفهو!ا"التناسخاما.Gnosticsالعرفانيين"

فيالحالهوكما،حياتهفيأفعالهبحسبحيواناأوكان)نساناَآخر،جسم

الىموتهبمدالإنسانروحأنتقالفهوالتقمصاما.الهندوسياْالمعتقد

بأخرىأوبدرجةتأثرت."الغلاة"افرقوجميعآخر.مولودانسانجسد

اليونانيةالفلسفاتومنها،آنذاكقائمةكانتالتيوالفلسفاتبالمبادئ

للوصولسياسيةأمافهيالفرقظهوردوافعأما.والمسيحيةوالهندوسية

والإنغلاقوالاجتماعيالسياسيالظلمعلىثائرةعقائديةأوالسلطةإلى

المعتزلةفرقةالئائرينجملةمنوكان.الإسلاميةالدولةفيتفشىالذي

لمبدأالمأمونالخليفلأاعتتاقشجعوقدالقرامطةوفرقةالصفاواخوان

فظهرالعرييةالىآنذاكالعالميةالفلسفاتونقلفكرحريةعلىالمعتزلة

المدنيةJAIآراءاكتابهفيالأفلطونيةبنظرلتهالفارابي"11الفيلسوف

.Emanationوالفيضالحلولمبداتؤلدوالتي*الفاضلة

والدرفلةالأسماعيلية:واهمهاالغلاةفرقظهورمسلسلبداهناومن

بيةةلباا+ئيةلبهاوالنصيرية*ا11لعلويةاون"الموحداا!

Ismailism:الإسماعيلية-ا

ادعتحيث"!عشريالإثمي11الشيعيالمذهبعنالفرقةهذهانشقت

ا!برابنهإلىالصادقجعفر11السادسالإمامبعدانتقلتالأمامة".11أن

عشرلونالإكميالشيعةيعتبرهالذي،الكاظما.موسىاخيهدون"اسماعيل

أبيبنلعليكانتالأولىالإمامةأنالأسماعيليونهـلعتقد.السابعالإمام

ا"جعفرحتى"اوتوالتالحسينثم،"."الحسنأبنهالىبعدهوانتقلتطالبْا،

مصرفيالفاطميينالخلفاءجدالىثم"اسماعيل"ابنهالىثم،(3.31الصا
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فرقتين:الىلاحقوقتفي"االاسماعيليةوانقسمت"ا.المهدي"اعبدالله

الخليفةبعدانتقلتالامامةأنادعت"فالمستعلوية"."النزاريةوا"المستملولةا"

ابنهالىانتقلتأنهافادعتالنزارلة"أما"،المستعليأبنهالىالمستتصر.؟

يسمونا"والأسماعيليون*.سياسيأالأساسفيكانالخلافأنولبدو،"نزار+

نأاسماعيل".ولعتقدون11لإمامهمتبعأ"الهاديةالدعوة01أصحابأنفسهم

طاعتهعدمأوالإمامطاعةوأنالمستورلنأئمتهمأولكانالمكتوممحمد

السفلية.الظلماتالىاوالعلويةالأنوارالىالبشريةبالروحتؤديالتيهي

ولذاآخر،الىاماممنوتتتقلالإمامفيتتجلىالآلهروحانيعتقدوبعضهم

يأالأرواح"باشتقاليعتقدمنومنهم.لأئمتهمالألوهيةبعضينسبون!هم

وهم.الأرواحانتقالطرلقعنالزمانخرآفيسيظهرالإماموأنالتقمص

بلمباشرةالعالميخلقولمالعقولتدركهولالهصفاتلاالله11أنيعتقدون

".الإسماعيليةمعبود"االمتجلي".الإله"اوهوالعام*العقلفي)رادتهتجلت

التيوهي،الحياةجوهر،العامالروح11يخلقالذيهوالعامالعقلوهذا

الكامل"االعلمالإنسانْولبلوغ.والكواكببالأرضالمتمثلةالأولىالمادةتخلق

منوالأئمةالرسولفيتجسدقدوهو،الأرضعلىالعقليتجسدأنبدلا

يتجلىالذي*الناطق*أوالمتجسد+العقل"محمدالرسوليُعتبرحيث.بعده

الكلاميترجمالذي"الأساسفهوالمتجسدالروحأما،الموحىالكلامفيه

هـشخذا"الأساس".هوالمعنىبهذاعلي"الإمام11لعتبر.الموحى

لكلأناذ،الموحىالكلاموتأهـللتفسيرفيالباطنيةمبدأالاسماعيليون"

القرآنية.النصوصيؤلونالأساسهذاوعلى.باطنومعنىظاهرمعنىنص

لاأنهعلىيؤتمنلمنالاالمؤولةبممانيهالديناسرارعلىالأطلاعيسمحولا

الاتُمطىلاالعلياوالطبقات.سبعطبقاتعلىهؤلاءولكونبالسر،يبوح
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علىمطلعأسماعيليكلعلى.هـلفرضالإسماعيليينمنقليلعددالى

والزمنية.الروحيةالإماملأوامركليأيخضعوأنالسرلةعلىيحافظأندينه

وأن،الكمالعندالنفسحالةمجازأمعناها+*الجنةأنتأهـللاتهمومن

الىتعودبلجهنمفيتخلدلاالشرلرةالنفس.وأنالجهلهي"جهنم

.خيرةنفسأوتصبحفتصلحالدينعلومالإمامعنلتاخذبالتماسخالأرض

ولبدو.العامبالعقلكلياَالموجوداتتتمثلعندمايزولبليدوملاالشروأن

بالفلسفاتكبيرحددالىالخصوصهذافيمتأثرة+الأسماعيليةأن

الفليسوفبأفكارمتأثرونوهم"الأرسطولةوكالافلاطونيةْاليونانية

+؟اللهبطبيمةيتملقفيماالفاضلةالمدينةأهلكتابصاحبْالفارابي

العقلآخرهاتسعةعقولمنهيفيضالذيالأولالعقليسفيهحيث

ولومأخوذءالفلسفةوهذه.فيهنعيضالذيالعالمخلقالذيوهوالعاشز

ماعلىمتألرةفهي".التقمصا"عقيدةأماا.،أفلاطونفلسفةعنبالتحولر

والبوذية.الهندوسيةبالفلسفةيبدو

Druze:(لموحدوناأو)لدلدزا

فيالفاطميينالخلفاءسادسالفاطمياللهبأمرالحاكمأتباعهم

الحزمبينالأطوارمتقلبالطلعةمهيبصارمأحاكمأوكانمصر.

واختفىالغيبوعلمالريوبيةثمالبيتلآلالنسبأدعىوقدوالسماحة

دعوتهبدأالذيالفارسيعلي"بناحمزة1بعدهمنالدعوىفحملفجأةَ

اسماعيلبنمحمدتلاهثم.هجري84.امعالوهيتهوأعلنللحاكم

آدمروحأنفيهذكركتابأألفالذي*نشتكين"،بأسموالممروف"،الدرزي

بأمرالحاكماجدادالىومنها"طالبأبىِبنعليالىبالتتاسخانتقلت
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رأى.ولماالأرضعلىالمتجشد*+الروحأصبحالذي"بالحاكموانتهت"،الله

سراًأرسلهبالكفرواتهموهنشتكينا"علىْثارالشعبأن*اللهبأمر-الحاكم

فيغالى*الدرزينشتكين11أنغير،دعوتهينشربدأحيثالشامبلادالى

حمزةمعهفاختلف،غرلبةأخرىوممارساتالعجلبتقديسواتهمدعواه

نشربنفسه*حمزة*وتولى!اللهبأمرا"للحاكمكداعيةمنصبهعنونخَاه

وعندما.المستجيبينهاديولدعونهحمزةيقدسون"الدروزوأخذ،الدعوة

لإيمانامتحانأاختضالحاكمأن+حمزة"أدعى*اللهبأمر"الحاكممات

الحاكمبألوهيةالاعتقادبذورمستمميهقلوبفييزرعوأخذ.المؤمنين

بالخضوعيتظاهرونحيث*+التقيةيمارسونوالدروز.وعبادتهوتوحيده

الباطنيةعنالموروث+الباطنية*بمبدأويوْمنون.للشراتقاةالغالبةللسلطة

.وثيثاغورسكأفلطونالقدامىاليونانفلاسفةتبناهاالتياليونانية

الدروزأخضعروبذلكالروحيينرؤسائهممنالفلاسفةهوًلاءالدروزويعتبر

ظاهرمعنىلهنصكلأنباعتبارالباطنيالتأوللالىالقرآنيةالنصوص

بالعلم.والراسخونالأئمةالاالباطنالمعنىيفسرولاباطنومعنى

القرآنفيمثلاًالواردة"السبع..للسمواتالباطنيةالدروزتأوللاتومن

ومحمدوعبداللهوأحمدومحمداسماعيل:السبعةالأئمةأنهاالكريم

الستر،"أثمةهـسممونهمبالتسلسلوأبناءخلفاءوهماللهوعبدوالحسين

فياللهعبدآخرهموكان،طالبأبيبنعليبنالحسينالأعلىوجذهم

العباسيين.الحكامأعدائهممنتحذرأاستترواوقدللهجرةالثالثالقرن

عنبديلأالأخوةوحفظ،للصومبديلأاللسانصدقيعتبرونوالدوز

يخدمبماآياتهيؤلونانهمالاالقرأنيقرأونأنهممنوبالرغم.الصلاه

جيلمنالأرواحوبانتقال،لهبدايةلاوانالعالمبقدمهـلؤمنون.عقيدتهم
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بذلك.وهمجديدمولودالىموتهبعدالإنسانروحئتتقلبحيثجيلالى

للروحبالنسبةأما.والهندوسيةكالبوذيةالشرقيةالمعتقداتمعيتفقون

كلفي،تتراءىيقولمنومنهم،تتجلىالآلهروحأنيعتقدونفأنهمالآلهية

فيقبلهتجلتوقد"ا.اللهبأمر+الحاكمكانآخرهم،شخصفيزمان

فيثم،داوود"بنسليمانفيثم*،شعيبفيثم،اليونانيفيتاغورس+

اكحمزة*محمد+للرسولبالنسبةالفارسي"سلمان.ولعتبرون"المسيح

*محمدْأخذهثمأولأ+لسلمان"أوحيالقرآقوأن"،اللهبأمراللحاكم1بالنسبة

بهمالموثوقالأشخاصالىالآاسرارهتباحلاسريدينالدرزيوالدين.عنه

وهم.الأربعينسنبلوغهموبعدالسر،وحفظالطاعةقسميؤدواأنبعد

وهؤلاء.الجهالالسلمآخروفيوالشُرْاح،والأجاهـلد،العُقْال،:درجاتعلى

لاوالدروز.مسلكيةمبادئوجميعهاللدينالأوليةالمبادىْعلىالايطلعونلا

01.الحكمةرسائل11يدعىكتابولهم.الطلاقويبيحونالزوجاتتعدديبيحون

الداعيلأثمحمزةتلاهثماللهبأمرللحاكممنسوبةرسائلمجموعةوهي

.الدعاةمنوغيرهالمهتدياللهوعبيدالدينبهاء

الإسماعيليةالعقيدةمعذلكفيوتتفقالعقلتمخدالدرفلةوالعقيدة

توقفتوقد.غيرهميدخلهاأنيجوزولاأنفسهمالدروزحصرعلىوهي

عرييةقبائلمنينحدرونوالدروز.هجرلة434عامللعقيدةالدعوى

المجتمعاتمعويمتزجونوالإسلاميةالعرييةوالتقاليدالعاداتيتبعون

المسلكيةالمبادئحولغيرهممعوشفقونكاملاً،امتزاجأفيهاا!لتواجدون

والفرجاللساقعفةعلىهـلحرصون،السماولةالأديانعليهاتحضىْالتي

والشهاعة.والصدق

والسابقوالكلمةوالنفسالعقل:وهيالخمسةبالحدودالدروزهـلؤمن
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أولفالمقل.درجاتهمحسبدعاتهمعلىالأسماءهذهيطلقونوهموالتالي

مختلفة:بأسماءرIJAIجميعفيظهرالحدود

.أخنوخأوشطنئيلاسمهوكانادمدورفي-ا

ثيثاغورساسمهنوحدورفي-2

داووداسمهابراهيمدورفي-3

شعيباسمهموسىدورفي-4

يسوعالمسيحاسمهعيسىدورفي-5

الفارسيسلماناسمهمحمددورفي-6

فيه.مشخصأأنهأيحمزةاسمهبأمراللهالحاكمدورفي-7

Alawitism:(لعلويةا)أولنصيريةا

بنمحمدشميبأبي11وأتباعطالبأبيبنعليالإمامأنصارمنهم

عشرالثانيالإمامأبوالمسكريالحسنأصحابمنفارسيوهو،نصير"

أنهـلقولون،الألوهيلأبمضعلي+علىْيسبغونوهمالمختفيْمحمد".

والبرق،صوتهوالرعد،السحابومسكنهالجوهزأوالممنىهو+علي

ويمتقدون.الخالقكلاممندرجةوأقلالخلقكلامفوقكلامهوأن،ضحكه

كانتللناسأبلفهاالتيالرسالةأنْأي*الشكل+!أوالحجابهومحمدأأنْ

عنهأفصحالذيالظاهرتأهـللهيالحقةالرسالةوأنْ،ظاهرلأتتزللأ

عن*الحجابكشفأنْولقولون.البابيدعونهوالذي"الفارسي"سلمان

الفارسي،"سلمانطرلقعنيكنلمنانضلالتاهـللهأوالقرأنمعاني

منفيكم:يقولحيثالرسولالىمنسوبحديثعلىبذلكهـلعتمدون
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الى)الإشارةالنملخاصفوهوئنزللهعلىقاتلتكماتأويلهعلىيقاتل

يضمرونهومابهي!تقدونمايخفونخيثالباطنيةمبدايتبعونوهمعلي(.

نحوالسعيهوعندهم"فالحج".خاصأتأهـللأ*الكتاب"معانيهـلوْولون

تحفظأنهو"الصيامو،منهالمشورةلأخذأميالستةمسافةالإمام

قاعاتبلللعبادةالجوامعلهميقيمونولا،سرأثلائينللشيخأوللطائفة

ببعضهـلقومونوشيوخها،الطائفةاغقّال"1علنىمقصوروهو!للاجتماع

عند".الشعانين"وعيد*.السعفكميد"المسيحيةبالشعائرالشبيهةالشمائر

الدين"مممالأنْولعتقدون.والعنصرةوالميلاد*"الغطاسوعيدالمسيحيين

خطبةأخرفيالدينكمالمن*محمد"أعلنهماأقّحيث،*علي+بولايةيتم

البيتأهليجلونوهم"علي...بولايةبشْرأنبعدالأكمالأيكنلمله

،+البيتل3أي،وأنهمبهممحصورةبالدينالحفةالمعرفلأأنْهـلعتقدون

الاْيمرفهالاالزائدةالمعرفةوهذه!بهالناسبلغمماأكثرالدينبأمورعلموا

بهالبوح!الملولين-علىالمحظورمنلديهمسزأتبقىأنويجبْالملويين"

،*الفلاة*فرقمنكغيرهموالتقمصبالإحلالالنصيرلونهـلؤمن.للاخرلن

منتتتقلالإنسانروحوأت،مختارينأشخاصفيىتحلالإلهروحانْأي

كما.النوراني*العالمفيننتهيأن،صالحةكانتان،ومآلهاأخرالىجسم

عنهاوتسقطتتحزرارتقتمااذاالبشرلةالنفسأنيعتقدمنمنهمأنْ

الفلسفةعنمأخوذةالمعتقداتوهذه.والشرائعوالحدودالدينيلأالتكاليف

والهندوسية.اليونانية

!لعلي*مفالاةمنعنهمقيلماينفونالمحدثينْالعلولين*شيوخأنالأ

الىأقربالأوائلعليالإمامأنصارأنهمهـلقولون،الإسلامعلىوخروجهم

امامأعشرالإلميبولايةويؤمنونعشرلة*،الإلمي11الإماميةالشيعة
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النصوصتأولللهميحقالذينوحدهمهم"البيتآلوأن،وبمعصوميتهم

،الصادقجعفرالإماممبادئهديعلىيسيرونوهم.غيرهمدونالقرآنية

الىولجوئهمطوللةقرونألانعزالهمنتيجةجاءتوالتأليهالغلوأفكاروأن

عهدمنذالحكامقبلمنلهتعرضواالذيللاضطهادنتيجةالجبليةالمناطق

جهلةمشايخظهورالىالانعزالهذافاْدى،الحديثالعصروحتىالأمولين

الىتسربكما،الخاطئةالمفاهيمبعضالسُذجعقولفيأدخلوابينهم

كالهندوسيةالأخرىالأديانوطقوستقاليدمنالكثيروعاداتهمتقاليدهم

والمسيحية.

11*المجموعةيدعىمتداولاومنشورغيرمقذسكتابوللنصيريين

ومعتقداتهم.فلسفتهميتضمن

حضّتالتيوالتعليماتالمبادئالحياتيمسلكهمفييتبمون"!والعلويون*

وعدمالتعاملفيوتسامحالقولفيصدقمنالسماوللأ،الكتبعليها

الخ....اعتداء

'Baha:(لبهائيةا)بيةلباا ism

".الشيرازيمحمدعليا"الميرزايدعىفارسيرجلالفرقةهذهمؤسس

كربلاءفيالشيعةعلماءأيديعلىالدينبعلوموتعمقالعراقالىارتحل

الإسلاميالدينفيأفكارأحملوقدفارسبلادالىعادأنهغير".والنجف

نائبالشيعةعندوهو"،الباب11أنهوأدعى،السائدةللمعتقداتمخالفة

وعليالعلممدينةأنا،ابوابهامنالبيوتدخلوا111:يقولوكانالمنتظر.الإمام

جمعاليهانضمحجتهولقوة."البابيّةا"بالأساسفرقتهدعيتولذابابهاا؟،

مريديهأحدخلفهوقدا"فارس(1،ولاةقبلمنوجماعتهحوربولكنهغفير
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أخرهاكانأماكنعدةالىنفيالذيعلي+،حسينمرزاالله*بهاءهـلدعى

أبنهخلفه،وقدبالبهائية!رقتهدعيتوهكذا،فلسطينفي"عكامدينة

الأخلاقوحسنوالأدببالعلمالبهائيةدعاةأشتهروقد".افندي*عباس

والإسلامية.والمسيحيةاليهوديةالشرائعمنمزلجومعتقدهم.والمعاملة

فيالإصلاحشعارتحتالأديانهذهأتباعبينابتوفيقيحاولوندعاتهموكان

يدعىكتابولهمبهمخاصةوشرلمةخاصاًدينأأسسواوقد.الإسلام

الأمورعلىيحتويأنهمع،قبلهجاءتالتيالدينيةللكتبنسخوهو،البيان

وأ*والبابيون".السابقةالشرائعمنخليطوشرائعه،بينهاالمشتركة

الحياةفيالحسنبمسلكهمومعروفونالخاصمجتمعهملهم"البهاثيون

ويحزمون،العنفاستعمالعدمالىيدعونوهم،الناسمعوالتمامل

وهم.بالغايةيفي"الباببيتالىالحجهـلعتبرون.والمسكراتالخمور

مرأةمحمدأ*"ولعبترون"علي+بإماملأولوْمنونواحداللهيعتبرونموحدون

أنفسكممنتجعلواأنعليكم:البيانكتابهفيالباباقوال*.ومنلعلي

اللهوأن،تحبونهاالتيالشمسالافيهاترونلابحيثمرائيأعمالكمومن

والقضاء،القدر.وهي:الحقيقلأ+حروفسميتصفاتسبععلىالمالمبرأ

هـلدير.لبيانا*كتابأي..لكتابوا،لأجلوا،والإذنالمشيئةوا،لإرادةوا

ماللبيتيدفعأنبهائيكلوعلى،رجلاًعشرتسعةالطائفةشؤون

91شهركلشهرأ91الىالسنةقسمواوقد.دخلهمنبالمئةخمسةالطائفة

اجباريفهو!الزواجفيخاصةأحكامولهم.عندهمالصوممدةوهييوماً

خاصةأحكاموكذلك!الضرورةعندالآمحظوروالطلاق،البلوغسنبعد

.الميراثفي
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عام:

بلادروْادهامنشاالشيعيالمذهبعنانبثقتالتيالفرقمعظمان

أكثرأخرىفرقظهرتوقد.الأخرىالبلدانفيبعدفيماوانتشرت.فارس

والسباثية،،والمزدكية،الخطابية:ومنهالشرحهامجاللامغالاة

وتتسبالإسلامعنالبعدكلبعيدةوجميعها.غيرهاوعشرات،والمنصورية

بهم.خاصةلأغراضابتدعوهالأشخاص

عنالمنشقةالباطنيةالفرقمعتقداتبجميعيلمأنالمرءعلىيتعذْر

نشرهاولعدمالمعتقداتبهذهيحيطالذيالكتمانبسببوذلكاالإسلام

الممروفة.المقدْسةكالكتبللناسمفتوحةكتبفي

هـلؤيد-النصرانيةللمسيحيلأالجوهرحيثمنالأديانأقربوألإسلام

الذينالىمودةأقريهمولتجدنة:ونصهاالقرأنيةالآيةفيجاءماذلك

لاوأنهمورهبانأقسسينمنهملأن،نصارىاناقالواالذينآمنوا

:أجابحيثيكونعماقومهسألهعندماالرسولعنذكروما(.يستكبرون

".عيسىوبشرىابراهيمدعوةأنا11
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نيالثالفص!ا

"الذاتية"الشرقيةالتكدديةالأديان

Polytheistic Religions

ا.تمهيد:

التوحيديةالأديانعنتختلفوهيىأسياشرقفيانتشرتالأديانهذه

هذهأصحابيعتقدحيث.البشرلةالذاتحولينصباهتمامهاأنفي

الإنساناستطاعفإذا،ذاتهمنأيداخلهمنننبعالإنسانسعادةبأنالأديان

معيتحدأنعندهايستطيعوكبرلائهشهواتهجماحبكبحولهذْبهاذاتهيُنقيأن

وليساالإنسانداخلفيىهماوالنارفالجنة.ايأبديةْ*السعادةولناللإلها

خارجه.

وأنهأزليواحدهوالخالقالإلهبأنالدياناتهذهأصحابهـلعتقد

الوظائف.متعددةألهةشكلوعلىصوربمدةللإنسانيطهر

أخذتولقد"الهندوسية"الشرقفيظهردينأقدم"الهندوسيةوكانت

*البوذيةمنهاوانبئقتالميلاد،قبلالثامنالقرقفيالمنظمالدينشكل

و!الزنية"الطاهـلة"انبثقتهذهومن4الميلادقبلالسابعالقرنفي

العالم،خلقلكيفيةكبيرأاهتمامأالشرقأديانتعطيولاو*الكونفوشيوسية".

أزليةوأنهاكواقعالخليقةتاخذبلالسماوول،الأديانفيالحالهوكما
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حولينصبأنيجبالإنساناهتماموأن،نهايةولالهابدايةلاسرمدية

وسعادته.الأرضعلىحياته

الأديانبمفهومشركوكأنهيبدوالشرقيينلدىالآلهةتعددان

الأديانفهذه.صحيحغيرالأديانهذهأتباعبمفهومذلكأنالاْ.التوحيدية

بصوريتمالخالقعملأنبإعتبار،بالشكلوتعدديةالجوهرفيتوحيدية

الوظيفيين.بالآلهةيسمىماخلالمنمتعددةوأشكال

والطقوسبالشعائرمليئة!الهندوسيةوخاصة!الشرقيةوالأديان

الاَلهةتمثللكونهابللذاتهاتُعَبدلاالتيالرمزلةوالأنصابوالصور

هذهبينيجمعوما.الأوحدللالهصوربالأساسهمالذينالوظيفيين

والرفق،النظامواحترام،الطبيعةعلىبالحفاض!اهتمامهاالأديان

الأديانفيالمعتمدةالمسلكيةالمبادئالىبالإضافةاوالتواضع!بالأحياء

السماولة.
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Hinduismالهندوسية10

نتاجوهي،الأرضعلىالشائعةالأديانأقدمالهندوسيةتعتبر

ثلاثةولعتتقهاالميلاد!قبلالثالثةالألفيلأالىترجعالتيالهنديةللحضارة

الهندوسملاينهناكأنكماوأندونيسيا،وباليونيبالالهندسكانأرباع

لهبدايةلاأزليدينهمأنالهندوسويعتبر.الأرضبقاعكافةفيمنتشرون

العالمهذاخلققبلووجدمستمر،تطورعمليةفيوأنه،نهايةولا

.الأخرىالعوالموربما

فيىرئيسينهروهو!السندهو11نهراسممن"اهندوسكلمةواشتقت

البراهماني"االدينفيدعىالدينأما"هندوس"ا.الىالفربفيوحُزفَالهند،

Brahmanالكونيةالروحأو"براهما"الإلهالىنسبة+.

والمعتقداتالأديانمنلعديدوحاضنةجامعةبأنهاالهندوسيةوتتميز

تلكالىبالاضمافة،اليصمولىمرعلىالهنديةالقارةشبهفيظهرتالتي

الهندوسية،ايوهي.مختلفةتارلخيةمراحلفيالآريون!*الغزاةحملهاالتي

دياناتفيالحالهيكماوالثوابوالعقابوالتحريمالتحليلقواعدمنتخلو

الذات11نحوموجهةغايتهومسلكحياةوطردقةفلسفةاعتبارهاويمكن،أخرى

والجهل،،والجشع،كالشهوةالحياةأثقالمنتحرلرهاوطرق+البشرية
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."Brahmaالكونيةبالروحا"الذاتلاتحادوالسعيوالموتالحياةودورة

وأيهوديأيكونأنيمكن،الهندوسحكماءباعتقاد،فالإنسانلذا

الوقت،نفسفيهندوسيأيكونوأنآخرلدينتابعأأومسلمأأومسيحيأ

جميعبهاتقرللإنسانجوهرلةحاجةالذات"10النفستهذيبأنباعتبار

.الأديان

لافهي،الآلهةوحتىالعباداتوطرقالأوجهمختلفةالهندوسيةوكون

طالماعبادتهوشكلوطرلقتهمعتقدهلكلفليكن،الدينيةبالدكتاتوريةتقر

لاوالهندوسية.الابديةالسعادةنحوبهاوالسموذاتهتهذيبالىذلكقاده

حرلةبشريةمجموعةأوأمةلكلأنتعتبربلالأخرىالأديانأتباعتكفْر

منأربعمجموعاتعلىالهندوسيةوتمتمد.العبادةفيطرلقتهااختيار

المقدسلأ"الكقب

الممرفةايVedasادهـلدعونهابها،الموحى،اي"Sutris"JIأولها

الأخرىالثلاثالكتبلمجموعاتالأساسيةالمراجعوهي،الخالدةوالحقيقة

الأدنى.

وهي،الأولينعنالذاكرةنقلتهماأي"Smirtisادمجموعةوالثانية

وتعليماتوصاياوتتضمن،هندوسوقديسينوفلاسفةحكماءتأليفمن

.Vedas"11ادمنادنىدرجةفيوتأتي،وطقوسعباديه

وهي،Epicsالملاحمأي"Ilihasasادفتدعىالثالثةالمجموعةأما

قراءةيستطيعونلاالذينالناسلعامةموجهةوأشعارقصصمجموعة

نحوحياتهمفيالناسهدايةمنهاوالفاية،الأعلىالمجموعاتوفهم

السليم.الطرلق
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علىأيضأوهي"Puranas"ادالرابعةالمجموعةالأهميةفيذلكيلي

التصرفحسنحولتدو!الناسلعامةموجهةوأمثالقصصشكل

.والأخلاق

الكونوأقنهايةولالهابدايةلاأزليةالخليقةأنالهندوسيُعتقد

الهييوممنهاكلمدةزمنيةدوراتضمنجديدمنيُخلقثمهـلُدمريُخلق

"Kalpa"أرضية.سنةمليون0432()مداه

وفيبراهما"*الالهانالهندوسفيعتقدةالحاليالكونخُلقكيفأما

قدكانأنبمدالكونخلقيميدأنا.الأعظمالخالقمنطلبتأملحالة

.الكونفخلقوله*أوم-بكلمةنطقبأنالأعظمالخالقلهواستجابدُمر،

علىأُنزلت،الهندوسيةفيرمزأقدسوهيأوم"11كلمةذبذباتومن

47كتباربعةبراهما d:هي

Rig Vedaو،الهيةتسابيحوتتضمنYagur Vedaمجموعةوهي

Vedaو،دينيةترانيم Samajوالموسيقى،بالفنتتعلقشعرلةمقاطعوهي

Alharvaوالرابملأ Vedaمسلكلضبطووصاياتعليماتعنعبارةوهي

للموسيقىالتقديسالىترقىخاصةأهميةالهندوسويعطي.الانسان

الالهة.معواتصالتواصللغةباعتبارهماوالفن

محدودغيرمرثيغيرللكونخالقواحدالهبوجودالهندوسيؤمن

هوأعظمالهمنمنبثقوهو،الكونيةالروح"براهما+وهوموصيفوغير

Sagunaطع!براهمان..ساغونا Brah.هوالحاليبكونناالمعنيأنغير

تركيزهلحصرورموزباشكالالعاديللانسانولصور!الإله

دياناتفيالمستعملةوالرموزكالاشكال،العبادهعندمحسوسبشيئالذهني

.اخرى
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والحفظ،Creationالخلق:ثلاثوظائفبراهماوللإله

Preservation،والتدميرDestruction.ثالوثثلاثةأقانيموله():

ا"التدميرا"وعندVishnuهو"االحفظوعندBrahmafie,الخلقفعند

الحرلةهندوسيولكلفرديأ،أوجماعيأالثالوثهذاويُعبد"،Shivaهو

واالفشنويينأوالبراهمانيينفرقة.فهناكالثالوثهذامنأيعبادةفي

هذهمنولكل.المتبادلوالاحترامبالاعترافالجميعولحظىالشيفاهـلين

الإله:وظائفمنجانبأهـشولىالأنثويقرشهالأسماء

للمعرفةمصدروهيSaraswatiتدعىأنثويقرلنلهفبراهما+

للنمومصدروهيLakshmiتدعىالأنثويفقرلنه"فيشنو"أماوالحكمة

Bhooتدعىآخرانثويقرلنولهوالازدهار، Deviوهي"الأمالأرضأي

جزءوهيParavatiتدعى"لشيفا"الانثويوالقرلن.والحياةللطاقةمبعث

.ْالأخرىالقرائنفيالحالهيكماعنهمنفصلةوليستمنه

Lordكرلشناالربوهوالهندوسلدىهاممعبودؤهناك Krishna

كتبفيالدينيةتماليمهوضعوقدVishnuللالهتجسيدأنهولعتقدون

Bhagavadثأتدعى giالحكم.وادارةالدنياللحياةالهامةالكتبمنوتعتبر

ورواياتقصصخلالمنللصلاحتدعوكتبأألفْواآخروقمصلحونوتلاه

تتاسخشرحايضأتتناولوالتيUpanishadsاديدعىماوأهمهاوأمثال

.أخرىوأمورالأرواح

علاقةعنتحكيالتيبايأساطيرغنيأدبالهندوسيالدينيوالأدب

تقوموصراعاتوالبناتالأبناءوانجابهمبناتهامنوزواجهمبالأرضالآلهة

خياليتصولرالهندوسنظروجهةمنالأساطيرهذهوجميع،بينهم

جصيعانبالذكروالجدير.بينهمالمصالحوتضاربالإنسانيةللعلاقات
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عبرةذلكوفيالشر،علىالخيربانتصارتتتهيالآلهةجنسبينالصراعات

لكنهااليونانيةبالأساطيرماحدالىشبيهةالهندوسيةوالأساطير

اليونانية،نظيرتهامنأعمقوروحيةدينيةمعانيتكتسبخاصبشكل

الخالق.معلتوحدالإنسانالهندوسيةالدعوةمحيطفيجميعهاوتصب

نأوخلاصتهSamsaraويدعونهالأرواحتتاسخبمبدأالهندوسيؤمن

الولادةدورةوتستمرمخلوقالىمخلوقمنالموتبعدوتتتقلخالدةالروح

فيالموتبعدالإنسانروحتحلوقد.نهايةلاماالىثانيةوالولادةوالموت

الىتتتقلأو،الأولمنالحياةفيحظأأقليكونقدآخرمولودانسان

حياتهفيالإنسانلمسلكتبعاًوذلك،كالحيوانالإنسانمنأدنىمخلوق

يطهرأنيستطيعالذيالإنسانالحياتيةالدورةهذهمنهـلستممى.السابقة

ماوشال(الكونية)الروحالخالقمعفيتحدالحياةشوائبمنهـشقيهاا"ذاته"ا

الأبدية.السعادةوهيNervanaبالنرفانايسمّى

!همت،حمةطa"الأفعالمبدأهوالهندوسبهيؤمنالذيالثانيالمبدأ

حياتهفيالإنسانوأفعال.يحصداياهالإنسانيزرعه*مابأنْيوْمنون

الحاليةحياتهفيتراكميأتأثيرأعليهتؤثرالتتاسخيةودورتهالسابقة

وهكذا.

Karmaومبدا J Iأوجه:ثلاثةله

Parabdha،66ممههـلدعى:الاولالوجه K:منالإنسانولادةوهو

أنالإنسانيستطيعلامصيريأمروهوما!بيئةفيأوجنس،أوماسلالة

فهوآخروبمعنى.السابقةوأفعالهالتتاسخيالحياتيتارلخهيقررهبليقرره
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ويتحكْم*القدر".ندعوهماهو،،66لةطادمنالوجهفهذا،جبريتقرلري

تميتهولاشوكةتميتهمنالناسفمنايضاً،وموتهبحياتهالإنسانقدر

رمح.طعنات

Samchitaفيدعىلا،+دة!ا4ل!:الثانيالوجهأما karma:نتيجةوهو

بعضعلىتؤثرالتناسخيةدورتهخلالالسابقةالأنسانلأفمالتراكمية

يتحكمأنيستطيعولامعهتولدالأمورفهذه.العقليةوقدراتهوميولهصفاته

المكس.أوجاهلينلأبولنولدعبقرلأتجدفقد.الطابعوراثيةفهيبها،

Agami!!لةفيدعى:الثالثالوجهأما K:الإنسانبأفعالهـشمقق

وأنجاحهمدىوتقزرمستقبلهفيتؤئروهيومسلكهالحاليةحياتهفي

تعاسةالىتؤديالشريرةوالأقوالوالأفعالفالأفكار.الحياةفيفشله

الىوالأقوالوالأفعالالأفكاروطهارةنقاءتؤديالمقابلوفي.الإنسان

.واختيارهالإنممبانبإرادةهو!أبمل!كأaادأوجهمنالوجهفهذالذا.سعادته

الفرلضة،أوالدينيالواجبأيD!،++ده"الهندوسيدعوهماهناكثم

ثمالولادةحلقةمنيتحرّرأنأجلمنفعلهالإنسانعلىيجبماوهو

فقطالفرائضبتأديةأنهويعتقدون.بالعالمتريطهالتيالثانيةالولادة

وهذه.المالميالسلام!احلالالناسبينالاجتماعيوالوئامالتتاسقيحصل

ومهنتهالاجتماعيوضعهحسبآخرالىشخصمنتختلفالفرائض

مأكانأعزيأالعائليووضعهوالروحيالعقليونضوجهومستواهوعصره

متزوجاَ.

7Caste(ولكلهالهند)4فيالطبقاتنظامذكرمنبدلا System.ْن(

فرضاجتماعينظامهوانما،الدينيةبالمعتقداتلهعلاقةلاالنطامهذا

غزاعندمابداالنظامهذاومنشأ.الأجيالوتوارثته،الهنديالمجتمععلى

74

http://www.al-maktabeh.com



الجسديةالتصفيةمنفبدلأ.الهنديةالجزلرةشبةالشماليونالآرلون

وأعطوهمعليهمابقوافقد،الزمانذلكغزواتفيمتبعكانكما،للسكان

:طبقاتأربعالىالمجتمعوقسموا،المجتمعفيفاعلةولكنهادنيامكانة

الدين.ورجالعلماءأي(Brahmins)البراهميينطبقة-

(.Kshatriyas)المحاربينطبقة-

.(Vaishyas)والمهنيينالتجارطبقة-

.(sudras)والفلاحينالعمالطبقة-

مالتشكلبعضهاحولوتلتفتف-الفئاتهذهمنفئةكلوأخذت

الطبقاتبينالتمييزفيالآريةالنظرةوبقيت،كهظtحأوبطبقلأيسمى

أفرزتوقدبعد.فيماقانونياَحظرتأنالىالهنديالمجتمعفيمتجذرة

أنجاسمرفوضيندعيوافيهممرغوبالفيرالناسمنفئةالطبقاتهذه

(Untouchable)،وفيما،الديناصولعنالمنحرفينالدينرجالهؤلاءومن

فيهمرغوبغيرأومحرمأاللحومأكلأصبحانبعدالبقرلحوماكلةبعد

الأمبوظيفةوتقومللغذاءمصدرالبقرةانباعتبارالتحريمهذاوجاء.دينيأ

استخدمهاالتيالنقلوسيلةأنالىذلكيمزىوقد،الهنديالمجتمعفي

11.طائرةبقرةكانتVishnuالاله

كانتفقد.عليهاتحسدمكانةالأولالهندوسيالمجتمحفيللمرأةكان

وتختار،الحروبفياوتشاركمنها،الدينيةوحتىالملياالمتاصبتتولى

أباحتالمجتمعفئاتبعضأنالآ.المجتمعفيكاملةحقوقهاولهازوجها

عدةيتزوجونكانواحيث،والحكامالأمراءفئةخاصة،تالزوبتعدد

بعضفيالنساءأنكما.سياسيةلأغراضمجاورةمناطقمنزوجات
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.اخوةيكونونوقدالرجالمنعددأيتزوجنكنالمناطق

العليااليدللرجلحيثذكوريمجتمحالعمومعلىالهندوسيالمجتمع

أنئويفيهاالمجتمعيكونالهندفيمناطق.وهناكالمجتمعوفيالعائلةفي

والمجتمعالعائلةفيالطولىاليدللمرأهحيثالجنوبفيخاصة،السلطة

ونقلهمالهنديةالجزلرةشبةالىالبريطانيالحكموبمجيءالسواء.على

عددوقام،الهندوسيالمجتمعفيهامةتطوراتحدثتالغرييةللحضارة

وأخذواوالاجتماعيالدينيللنظامتحديثباجراءالدينورجالالمثقفينمن

والفاءتعديلوكذلكاالصارمCaste"الطبقاتنظاموالغاءبمقاومةينادون

.سائدةكانتالتيالثقيلةالدينيةوالطقوسالاجتماعيةالعاداتمنالكثير

وفاته.عندزوجهامعالزوجةحرقالغيتالتيالعاداتومن

!1eأمرأورجلأ،البالغللشخصضرورةالهندوسيةفيالزواجولعتبر

بينتماقدأالهندوسيالمنظورفيليستوهيمنها،بدلامقدسةوخطوة

حتى،وروحأجسدأمتحدينأصبحافالزوجان،بالطلاقفكهيمكنالزوجين

وفي.زوجتهبصحبةالاوصلاتهالدينيةشمائرهيؤديأنللرجليجوزلاانه

المرش!ولجيب،واحترامباجلالللصسىأبنتهيدالأبيسلمالزواجمراسم

لينناسعادتنا.سبيلفيبيدكأمسكً:لعروسهبالقولاللفتههذهعلى

مكملينجزئينالاثنينونحنبيتتاعلىالملكةمثمرأ.فأنتطوللأعمرأنعيش

قلبكسأضم.ونتحدنتزوجفدعيناالأرضوأنتالسماء.أناالبعضلبمضنا

مراسموتجري.بيننا*يوحدأناللهندعو.واحداًفكريناوسيكونقلبيالى

ورفاهما.الزوجينلسعادةوطلباتوبصلواترائعةرمزيةبخطواتالزواج

حياته:فيللانسانمراحلأربعالهندوسيةوتضع

أمورالانسانيتعلمحيثالأولىالحياةمرحلةوهي:التلمذةمرحلة-
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الرجولة.مرحلةيصلحتىروحياَوشموعباداتهوطرقدينه

يتخذحيثالانسانحياةفيالهامةا!لرحلةوهي:البيتربمرحلة-

سنيبلغواحتىواعالتهمأبنائهبترييةولضطلعأسرةلهويبنيزوجةله

الرشد.

منالانسانيتقاعد:وهناالتقاعدمرحلة:وهيالثالثةالمرحلة-

همومعننفسههـلبعدبالطبيعةيستمتعالرلفاوالفاباتالىوللجأعمله

.والعبادةوالتأملالفلسفةدراسةعلىهـلركزوأطماعهاوأثقالهاالحياه

هموقلةالهندوسيحياةمنالأخيرةالمرحلة:وهيالنسكًمرحلة-

الصدقاتعلىهـل!يشالعالمفيماالانسانيتركوفيهااليها،يصلونالذين

قوانينمنمتحرْرأتأمليوضعفيأوقاتهولقضي،الغابةئتتجهماأو

.وقيودهالعالم

.YogiعندئذويدعىالكاملةبخطواتهاYogaادالناسكويمارس

وتدلبالانجليزلة3وحطهبالعريية)نير(لكلمةقرشةأومشتقةYogaوكلمة

الكونيةبالروحالبشرلةالنفساتحادالىوترمزوالاتحاد،الربطعلى

.()الخالق

انهامنهمظنأاليوغا*،11يمارسونممنالكثيرينلدىلبسوهنا&

تمارين*اليوغا!أقالأمرحقيقةأنالأ.فقطللصحةمفيدةجسديةتمارلن

وصفاءالذاتتتقيةالىبالنتيجةتؤدي،جسديةحركاتيصاحبهاروحية

مقدمةالهندوسيبالمفهومتعتبروالتي،الداخليالسلاموبعثالنفس

أنمنلهبدلامنهاغايتهاليوغا11ممارسيبلغ.وحتىالخالقمعللاتحاد

قواعد:بثلاثيلتزم
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الدينمبادئمعتتفقتصرفاتهفيحسنأمسلكأيسلكأن:اولها

المبادىْ.لهذهيسيءتصرفايعنويمئتعوالأخلاق

عنوالابتمادالذهنيالتركيزعلىالمقدرةلديهيكونأن:وثانيها

لليوغا.ممارستهأئثاءالفكريالتشولش

نحووحواسهنظرههـشجهمعينأجسدياَوضعألهيتخذأنوثالثها:

الآلهه.لأحدتمثالأأوضوءيكونقدأمامهمعينشيء

بالخالقالاتحادمرتبةبلفوابأنهمالنساكبعضيدعيماوكثيرأهذا

علىذلكويمارسون،خارقةباعمالللقيامفائقهقدراتلديهموأصبحت

.المنشودةالروحيلأالمكانةعنبعيدونالأمرحقيقةفيوهم،الناسبسطاء

يسمىبماالهندوسيؤمنهلالناسيتساءل،والرذيلةالفضيلةوحول

الهندوسيةفيوالجواب.اللهقبلمنالانسانعليهايعاقبالتي"الخطيئة

الشرورجميعالىتؤديالتيالعظمىالخطيئةهيا"الذاتأنانية11أنهو

نفسهيماقبالانسانبليعاقبلااللهوانالبشر.يرتكبهاالتيوالآثام

ستعقباتهناكوان.بهاللخالقعلاقةولاهو(Kma)يأفعالهنتيجة

والدينيالخلقيواجبهتأديةمنوتمنعهالانسانطريقفيعائقأتقف

غيروالفضب!الشهوة:هيالستالعقباتوهذه.الخطيئةالىوتؤدي

وحتىوالحسد،والانانية!الجهلوضلال.والجشع،والعدوانيةالمبرر،

وهيالحياهفيالحيولةالفضائليمارسانعليهالعقباتهذهالانسانيزلل

وطهارةونقاء،الشهواتعنوالتعفف،واللاعنف،والتسامح،الصدق

فقطةالقولفيالصدقالصدقيعنيولا.الذاتوكبحوالعملوالقولالفكر

هـلؤدي،الناسمعوالتعاملالمملوفيالنوايافيالصدقالىيتعداهبل

.والمكانالزمانهـشخطىيتغيرلامطلقوهو،والصلاحالمدالةالىالصدق
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وبمبدأ،الهندوسيةالديانةفيأساسحجرفهو!اللاعنفأما

البريطاني.الاحتلالمنالهنديحررأن"غانديالمهاتمااستطاعاللاعنف

هناومن.حيوانأأوكانانسانأالحيبالكائنالرأفةاللاعنفيشملكما

النظاماختيارهوكذلك،الحيوانوأكلقتلعنالهندوسيامئتاعيأتي

والروحالنغسوطهارةالجسدطهارةتشملوالطهارة.النباتيالفذائي

يفسدماتتاولعنوالامتتاعالتهورعدميعنيالذاتكبحانكما.أيضأ

هناكبالالهالروحيالاتحادمرتبةالى.وللوصولالروحأوالمقلأوالجسم

الالهةلأحدالذاتتكرسىطرلقة:يتبعهاأنللمؤمنيمكنطرقثلاث

Bhakti Yogaعندأمامهأيقونةأوتمثالبوضعأواليهبالعبادةوالتوجه

ذلكهـلشملagoYحم!ك!6aالصلاحعملأوالبخور.واشعالالصلاة

طريقأو.والرشوةوالسرقةالفشعنوالابتعادواتقانهالعملفيالاخلاص

والذيالأصعبالطرلقوهو(JnحةaYoga)الروحيةوالاستتارة.الحكمة

الروحيةوالاسننارةللحكمةنفسهالانسانيكرسانوهو،القليلونيختاره

هذايختارمنويبدأوالايحاءاالحدسعلىالذهنيةالقدرةخلالمن

الحكماءأحدالىوللجأيحللهاثم،المقدسةالكتببدراسةالطرلق

.والكونبالحياةيتعلقفيماشكوكهوتبديداستفساراتهعنليجيبد!ولك!()3

(Meditation)التأملالىينصرفذهنهمنشكوكأيةيزللأنوبمد

منسميد،الموسكحدضيقطريقباللهالاتحاد.وطريقاللهنحومتوجهأ

منالفلسفةومحبيوا!لفكرونالمثقفونالطرلقهذا.هـلختارعبورهيستطيع

.الهندوس

كلفيموجوداللهوأن،الكونفيماكلاللهأنتمتبرالهندوسية

وهوالهواء،وفيالماءوفياليابسةوفيالزهرةوفيالشجرةفي،شيء
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صورهمنوصورةللهتجسيدالاماهيبالالهةيدعىوما.لهثانيلاواحد

هي:الهندوسلدىصلاةوأروع.عنهمنفصلةآلهةوليست

،النورالىالظلملأومنالحقيقيالى،اللاحقيقيمناللهيا"قدني

.الخلودا.الىقدنيالموتومن
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Buddhismالبوذية20

اللفةمنمشتقةوالكلمةBuddhaالىمنسوبدينهيْالبوذيه*

Theالمسننير"أوالصاحيوتعنيالهنديةالسنسكريتية Awakenedأو

The Enlightenedهارثاسدالأصلياسمههذابوذاْو.بالإنجليزلة

Sidharthaغواتاما Gautamaأميرابنوهوالميلاد،قبل056عامولد

حياةعاش.وقدبالهندوسيةتدينغنيةعائلةومنالهندبشمالمقاطمة

وعلْمهالحكمشوْونعلىودزيهعهدهوليليكونيعدهأبوهوكان.ورفاهرغد

وانهعظيمبمستقبلوالمنجمونالعرافونلهننبأوقد،العصرعلوم

لكن.أنذاكمتمافرةولاياتالىمقسمةكانتالتيالهنديوحدسوف

وكان.وسلطانوغنىرفاهمنحولهماكلعنراضيأيكنلم*سدهارثاْ

ونقائها،الذاتتطهيرالىالداعيةالهندوسيةلمبادئوتشولهأزيفأيدتبره

منيومألهجولةفيفشاهد.دائرتهخارجالحياةحقيقةيكتشفأقفأراد

جسمهنحلوقدالشعرأشيب،عصاهعلىمتوكئأيمشيكهلأرجلأالأيام

عندالانسانبمصيريفكروأخذالمشهدلذلكفتاثر.قواهوخارت

لاالشارعجانبعلىملقىمريضأرجلاَشاهدثانٍيوموفي.الشيخوخة

علىمحمولأميترجلجثمانشاهدثالثيوموفي.الحركةعلىيقوى
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جسمهحوللافأهندوسياَراهبأشاهدفقدالرابعاليومفيأما.الأكتاف

أثروقد.قوتهيستجديوعاءبيدههـلحملالرأسحليقاللونبرتقاليازارأ

تقاليدهامنوالتحررالحياةمنبالانسحابيفكروأخذالأخيرالمشهدفيه

معيشماءلالأريعةالمشاهدهذهعلىمرورهبمدوأخذ.الرهبنةحياةوالعيش

فأين،والموتالشيخوخةالىبالنتيجةتؤديالراهنةالحياهكانتاذا:نفسه

بالانسحابجدياَيفكربدأهناومنموت.ولافيهاشيخوخةلاالتيالحياة

.الغاباتاحدىفيىنفسهالىولخلو،مجتمعهومنحياتهمن

علىمرالليالياحدىمنتصفوفيعمرهمنوالمشرلنالتاسعةفي

واصطحب.يوقظهمأندونأخيرةبنظرةوودعهمنياموهموطفليهزوجته

الجوادوأعادترجلحيثالفاباتاحدىالىوانطلقجوادعلىخادمهمعه

والدهليخبرخادمهوعاد.رثألباسأولبسرأسهحلقأنبمد،الخادممع

فقطيكفيالقوتمنقليلأآخرالىحينمنلهيحضروكانبالأمر،وعائلته

حياته.علىللحفاض!

الهندوسيةالطرلقةحسبهـشأملعزلتهفييفكر،"سدهارثاأخذ

وحتى.كاملةسنواتستالمنوالهذاعلىوبقي.!الأبدية!الحياهعنباحثأ

الذيالهندوسعلماءأحدالمدةهذهخلالاستدعىالحقيقةفهمالىيصل

طرقالىلها،وتطهيرللذاتكبحمنبالهندوسيةيتملقماكللهشرح

فاستدعى.مبتفاهالىيصللملكنه.الخ....()اللهالكونيةبالروحالاتحاد

كطرلقة(Asceticism)بالتقشفالمؤمنينالهندوسالمتصوفينأحدثانية

للحقيقة.ظماهاطفاءيستطحلمانهالا،كثيرأوحاوره،الذاتلتطهير

الوسطىْ*الطرلقمبداالىتوصلداخليفكريصراعوبعدوأخيرأ

MiddleWayدونفقطللبقاءحاجتهالجسميعطيأنأي!الحياةفي
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فيالضالعونكانالتيالصارمالتقشفحياةوان،نقصانأوزيادة

يمارسوأخذوتأملهحيرتهوازدادت.ذاتهاالعدميةهييحيونهاالهندوسية

نحووالفكرالنظربتركيزالتأملوهيألا،"YogaRaja""التأملية"اليوغا

Figتينشجرةلذلكًمكانأواتخذ،معينشيء Treeجلسةوجلس

الروحية*"الاسممارةهـلسمميرفيهايصحوالتياللحظةمنتظرأYogi"يوغيْ

Enlightenmentبوذا*ويصبحالمنشودة*Buddha.

بمختلفتأملهألماء*سدهارتا"يضللأنMaraابليسحاوللقد

أوكانتماديةأشكالهابجميعالشهوةلهفصور،الروايةتقولهكذا،الطرق

فأخذت،والرعبالموتلهصورثم.يستجبلمسدهارتا*لكن،جنسية

تشتعل.والنيراننحوهمسرعةتتحدرأخذتالجبالوصخور،تهدرالرعود

عنيتثهولمالمتأملالراهبيخفلمكلهذلكأنالا،القصةترويكما

يثنلملكنهالعقلمحاكمةطرلقعنوجريهابليسعادثم.التأملمواصلة

،جنودهوانسحبتفشلهابليسأعلنواخيرأ.التأملفيالمضيعلىعزمه

فرحة.مهللةالأرضالىتتزلوأجنادهاالسماءآلهةواخذت

للروايةووفقاَأيار.أياممنيومفجرطلوعمعالمنشودةاللحظةوجاءت

معالسماءمنالالهةونزلتحمراءورودالتينشجرةمنتتساقطاخذت

سدهارتاواستنارالجديد،العالمعلىفجروطلعوترتلتشدوأجنادها

أيامسبعةلمدةالروحيةسعادتهفيينمموأخذ+بوذا+وأصبحأخيرأغوتاماْ

وغمرته.عادتالسعادةأنالايقفأقحاولالثامناليوموفي.حراكودوق

علىاطلقو؟يومأوأربمينتسعدامتالتيالتينشجرةتحتجلستهوتابع

"بوذا*!للميوماَوأربعينالتسعمرور.بمد"11Botreeبعدفيماالشجرة

للرهبنةنظامأوأسسجديد.بدينيبشروأخذ.الحياةالىوعادأطرافه
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منالهندوسيةاليهوصلتلماكرفضقامتالتيلدعوتهجديدأونادياً

الهندوسيةروحعنفشيئاَشيئأوالابتعادالثقيلةبالطقوسوتمسكتحجر

بالخالقللاتحادوتطهيرهاوتنقيتهاالذاتترهـلضغايتهاالتيالاصلية

والتبشيرالدعوةفيمضنيجهادوبعد.Nervanaالنرفاناعلىوالحصول

الميلاد،قبل048عاميعاماَ،1واربعينخمسدامالهندربوعجميعفي

أصدقائهأحدمنزلفيتتاولهاثرعلىالميلادقبل048عامابوذا*1توفي

،الموتفراشعلىالالممنيتلوىوهووقال.صدفةالطمامدخلساماَفطراَ

حياَأبقتهالتيتلك،الأولىكانتحياتهفيتتاولهاوجبتينالذان:لصديقه

ستؤديوالتي،الآنتناولهاالتيالوجبةوالثانية!الاسنناره01درجةبلغحتى

تلاميذهتولىوفاتهوبعد.."النرفاناالابديةوالسعادةالحياةبلوغالىبه

له.وتجسيدالالهصورمنكصورةبهمؤمنين،بعدهمنرسالتهنشر

التقليديالدينعليهايستندالتيالستالأعمدةعلىبوذاثارلقد

وسلطة،والتقاليد،(الغيبية)التوقعاتوالأمل،والطقوس!السلطة:وهي

التيالهندوسيةعمادتشكلكانتوجميعها،الفيبيةوالأسرارونعمائهالاله

.بعدهوماوالموتالحياهلمفهومجديداًتصوراًووضع.أحضانهافينشأ

نأمرلديهمنوطلب،الهندوسالدينرجالسلطةبوذا"11حاربلقد

رجالدكتاتورلةومنالنصوصدكتاتورلةمنوعقولهمنفوسهميحرروا

الطقوس+بوذا"وحارب.لأنفسهمهدايةمناراتيكونواأنوأوصاهم،الدين

تقيدفهيبهايتقيدواالااتباعهمنوطلب،الهندوسيةفيعليهمالمفروضة

تجاهصامتاًوكان.وخلاصهاالذاتتحرلرطريقعنوتبعدهالانسان

هووهل،نهايةأوبدايةللعالمكاناذافيمارأيأأتباعهيعطفلمالفيبيات

اذاوما،مختلفانشيئانأنهماأمواحدأوالجسدالنفسوهللا،أمأزلي
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لا.أمالموتبعديحيى01بوذاكان

الماضيفرضهاالتيالثقيلةبالتقاليدكثيراَيهتمواالاأتباعهواوصى

علىيعينهمذلككاناذاالتقاليدهذهعلىيتمردواانبل،المجتمععلى

وخالف،الانسانمصيرفيوالجبرلةالقدر"ْبوذا"وعارض.ذواتهمتحرلر

طبقأثانيةوولادتهموتهبعدالانسانمصيربتقرلرالهندوسيالمفهومأيضأ

كما.الماضيةأفعالهعلىلهعقاباَمثلأكحيوانثانيةيولدكان،لماضيه

ومبدأوالأفراد،للقديسينالخلاقةوالقدرات،التأليهمبداا""بوذاعارض

بالمستقبل.التنبؤعلىالقدرة

هي:خاصةميزاتبوذاوضعهالذيوللدين

.Empericalالشخصيةالتجريةيعتمدانه-

.Scientificالعقلعلىولعتمدعلميانه-

.Pragmaticعمليانه-

.Therapeuticعلاجيانه-

NotالغيبيةعنوبعيدPsycologicalنفسانيانه- Metaphysical.

.Democraticديمقراطيانه-

.Individualisticللفردموجهانه-

:الشأنهذافيالمشهورة"ابوذا"اقوالومن

لأيةتلجؤاولالذواتكموملاجئلأنفسكممناراتكونوا،الناس"ايها

لخلاصوجاهدواملجما،والحقيقة"امنارةالحقيقة11واتخذواخارجها،جهة

.بانفسكم*نفوسكم
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الذيالمكانفيمسفَروهوبوذا"11علىيوماَوأربمينتسعمروربعد

أنحاءفيللتجوالوتوجهنهض،والسعادةالنشوةغمرتهحيثفيهْصحا

3Beraneا"بيرانسا"لمدينةقلارتههيبهاقامرحلةوأول.دعوتهلنشرالهند

اختارالمدينةوصولهوقبل.ميلمئةمسافةقدميهعلىسارحيثالمقدسة

Deer*الغزلان"حديقةيدعىموقماَ Parkوكان،مواعظهاولليلقي

Theالأربعالشرلفةالحقائق:الأولالموضوع Four Noble Truths:وهي

مليئةالإنسانوحياة،"Dakkhaالألمأو"المعاناةهي:الاولىالحقيقة

تتألم،فالأم،الولادةألمهـلشملذهنياً،أمنغسياًأمكانجسدياًبالألم

،الوادععالمه،الرحمخارجبهيقذفعندمايتألمالذيالطفلألموكذلك

الشيخوخة،منالخوفوألم،المرضوألم.بالمعاناةالمليئةالحياةالىليخرج

يحب.عمنالفراقوألم،يكرهبماالإرتباطوألم،الموتمنالخوفوألم

المسببأنا.بوذاهـلعتقد..،الألممسببوهي:الثانيةالحقيقة

الرغبةتعنيبلرغبةأيةتعنيولا،Desireالرغبةأوالشهوةهوالرئيسي

والجشع.الأنانية

يأ،مسبباتهعلىالتفلبويعنيالألم*)زالةهي:الثالثةالحقيقة

الأنانية.والرغبةالشهوةجماحكبحفي

الألمازالةأنبوذا"يعتقد،الألمازالةمميفيةهي:الرابعةالحقيقة

Eightfoldالأوجهثمانيةالطرلقبإتباعتتم path،منيأتيلاالعلاجوهذا

الذاتي.التدريبخلالمنوذلكيدهوعلىنفسهالإنسانمنبلالخارج

هي:الطرلقهذهوأوجه

Rightالسليمةالممرفة10 Knowledge:العظاهـميةتبرزوهنا
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الحياتية،لمسيرتهالخارطةرسمفيوكذلك،الإنسانيعتقدهفيماوالمنطق

الذكر.أنفةالأربعالحياةحقاثقفهمالسليمةا!لعرفلأوتشمل

هدفهالإنسانيقررأنوهو:،"!اولAspirationالسليمالطموح30

Enlightenmentالإستتارةمرحلةفملاًالىيسعىهل.ترددودونبوضوح

أنللإنسانبدلاوهنا.وهناكهناالجانبيةالطموحاتتتجاذبهيبقىأنأم

وأناالعامالصالحعنوانعزالهفرديتهعنيتتازلأنولقرربنفسهيسمو

اليه.يسعىالذيالأسمىالهدفنحووانجازاتهتصرفاتهجميعيوجه

Rightالسليمالكلام30 Speech:التيوالطرلقةاللغةأهيملأتبرزوهنا

يعطيالحقفقول.الحققولهوذكفيماالفير.وأبرزونخاطببهانتكلم

وأالتزلفوعدمالحديثأدبذلكًهـللي.النفسصفاءعنحقيقيةصورة

بالفير.التشهيرأوالذمأوالتحايل

Rightالسليمالتصرف40 Behavior:نأالإنسانعلىيجبوهنا

ومن.اختارهالذيالساميالهدفمعيتفقأنيجبالذيتصرفهيراقب

يلي:ماا"بوذاوصايا

النفس.قتلعدم-

السرقة.عدم-

.الكذبعدم-

الزنى.وعدمالعفة-

.المخدراتتتاولأوالخمرشربعدم-

Rightالسليمالعيشكسب.ه Livlihood:الشرلف.العملأو

بالانسانالضارةالأعمالعنيمممعأنالإنسانعلىيقتضيوهنا
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صناعةانكما،الرقوتجارةوالبغاء،المخدراتكتجارة.بالشرفوالمخله

.المحرماتمنبذاْ.بنظركانتوتجارتهاالكحولوصناعةوتجارتهاالأسلحة

Rightالسليمالجهد60 Effort:1الوصولأنأيLلابدالنبيلةالفاية

علىبوذا!ْ.هـلعطيالواقعلمئراتالاستسلاموعدموالمثابرةالجهدبذلمن

بليتوقفلااذأثقالأيجروهوحمأةيعبرأقيحاولالذيالثورمثلذلك

شهوةمنالحياةبأوزارالمثقلالإنسانوهكذا.الحمأةيعبرحتىيجاهد

Theالسليم"الطرلقواتباعبالجهادالالهلاخلاصوخطيئه Path.

Rightالسليمالوعي70 Mindfulnessكبيرةأهميةبوذا:يعطي

ماكلفيالعقلتحكيمضرورةعلىويؤكد،الإنسانحياةفيوالوعيللعقل

عقلانيةالأمورمحاكمةتكونوأن،الجهالةعنوالابتعاد،الانسانيفعله

نفكرلمانتيجةهوعليهنحن"ما.ويقولعاطفيةوليسIntellectualثقافية

Rightالسليمالاستيعاب80- Absorption:بالفكرةالاقتناعهـلعني

الىبالنتيجةيؤديوايمانعقيدةلتصبح،جيدأعليهاالحواسوتركيز

.الفكرةتحقيق

للبوذية:الاشاسيةالمفاهيم

لملأنهوذلك،للحياة*بوذا"مفهومعلىبدقةالوقوفالسهلمنليس

الىجيلمنشفاهأئنتقلأقوالهبقيتحيث،بهيبشركانلماسجلأيترك

غنىأنكما.بتسجيلهاومرلدوهخلفاؤهأخذأقالى،ونصفقرنمدةجيل

الرؤلةفياختلافعنهنتجالمراجعوكثرةالخلفاءلناتركهاالتيالمادة
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يعطفلم،الأساسيةالوجودقضايانحوصامتاًبقيبوذاأنسببهوالتأهـلل

وكان.فيهنعيشالذيالعالمخارجالكونالىولامثلأ،*الله"للخالقمفهوماً

.خيالالحقيقةفيولكنهالمادياحساسنافيموجودالعالمأنعلىيلْح

شيئهوهل.واضحأتعرلفاَمعرفغيربقيالنرفانا"11مفهومأنكما

لامفهوم"النرفانا"انابوذا"1ذكرهماوكلمثلاَ.السماء+11كمفهوممكانام

.تُذرَكلاالتي"Bliss+السعادةباختصارانها،تحديدهأوتصلفهيمكن

وبطرلقةالأرضعلىالإنسانبحياةالأولىالدرجةفيالبوذيةتهتم

الخلقبأمورثانولأاهتماماَوتعطي*!الأبدية*السعادةنحوبهوالرقيتهذيبه

أرقىأخرىعوالمالعالمهذاخارجانيؤمنونفالبوذيونهذاومع.والخالق

أجسامذويألهةيسكنهاالدنياالطبقة:طبقاتمنمؤلفةوهيوأسمى

كالشعورالبشراحاسيسمنالكثيرولهمهانئةحياةيعيشونهيولية

العالمشئونوتوجيهبادارةيهتمونالذينهمالآلهةوهؤلاء.والجمالبالحب

هذههـلملوكبوذات".هـشجسدونماديةباْجسامالعالمالىينزلونوقددونهم

صنفمنآلهةيسكنهاالأولىالطبقةمنواسمىأرقىاخرىطبقة،الطبقة

والبشر.العالمبشئوناهتماماَأقلىآخر

التقمصآخروبتعبيرTransmigrationالأرواحنتاسخأما

4Reincarnation11!بوذالدىخاصمفهومفله،الهندوسيةبهتؤمنالذي

++دمظaالأفعالبتاثيراعترافهمنبالرغم،فهو.الهندوسيةعنيختلف

ينكرانهالا،جيلالىجيلمنالتأثيرهذاوانتقالالإنسانمستقبلعلى

الحالةهـتشبه.والتتاسخالتقمصمسلسلفيحيوانالىالإنسانتحول

هناكانيعتقدونفالبوذيونةوباختصار.جيلالىجيلمنالأفكاربانتقال

Chainالمسبباتمنسلسلة of Causationوتتتقلالانسانحياةفيتؤثر
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منبالرغموانه.السابقةالأجيالوأفكارلأفعالطبقاًاللاحقةالأجيالالى

وبارادته.حرةتبقىارادتهانالاالانسانالىالسلفيةالتأثيراتانتقال

حياته.طيلةعليهمحتمأليسالانتقاليالتأثيروان.النتائجتفييريمكنه

الحياةمسلسلفيالفرضيالترابطيفترضانالمعتقدينهذينأنومع

.ولشبةالتأثيراتمنثابتةمحددةحزمةانتقالأهميةيفترضانلاانهماالا

فيالشملةانهـلقولأخرىالىشمعةمنالشعلةبانتقالذلكبوذا

الشمعةفيالشعلةنفسليستانهاالاشعلةانهامعالاخيرةالشمعلأ

الأولى.

Spiritual*روحيةمادةلوجودبوذا*وانكار Substanceمنينبع

L.مانسميهماانيعتبرفهو.الأصلفيمادةوجودانكاره ZAخداعالاهو

علينا:ولقول،"خيالالأمرحقيقةفيهوفيهنميشالذيوالعالم،بصري

وأحلمأوفقاعةأوندىأوكطيفموجوداتمنحولناماالىننظرأن

منقشعه.غمامهأونورومضة

بالنفي.جوابهكان،موتهبعدالانسانيحياهل"بوذاسُئلوعندما

ثانيةيولدلاانههلسئلوعندمابلا،أجابثانيةيولدهلسئلوعندما

عندماالاعتياديالانسانأنهو"بوذا"جوابماذا؟اذن.بلاأيضأأجاب

Finiteمحددةرغبةوراءهيتركيموت Desireوهذالاحقجيلالىتتتقل

أما.فقطالمعنىبهذاالموتبعديحياالاعتياديالإنسان.التقمصهو

بالمفهومالوجودعنالموتبمدفينقطعEnlightenedالمسننيرالانسان

.الدنيوي

الىوتدعوالأرضعلىالانسانبحياةتهتمالبوذيةان؟القولخلاصة

الىيسعىوانوالموتالحياةعجلةومن،الرغبةوقيودأثغالمنتحرره
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الروحيةالاستنارةببلوغهوذلكالحرلةآفاقالىوالسموالانطلاق

Enlightenment"دونالاسئلةمنالعديدوجودانا".بوذا11عندهايصبحاي

مختلفة،مدارسوظهوربوذا..أتباعبينانشقاقحدوثالىأدىجواب

:مدرستانواهمها

Littleالصغيرالقاربمدرسةالأولى- RaftأوHinayanaوسميت

تمثلانهاالمدرسةهذهوتدعي.الشيوخطريقأيTheravadaبعدفيما

عنمستقلفردالإنسانأنوتعتغد"بوذا"،بهانادىالتيالحقيقيةالبوذية

منقوةتدخلأوتأثيردون،خلاصهأمورفيذاتهعلىولعتمد،غيره

الحكمة"اهيالأساسيةالفضيلةوأن.الهأأوخارقأانسانأذلككانالخارج

Wisdom"،هذهوتركز.الصلاحعملمنأهموترهـلضهاالذاتقهروان

.النساكوحياةوالأديرةالرهبنةعلىالمدرسة

Bigالكبيرالقاربمدرسةالثانية- RaftأوMahayanaوبمكس

وأنمتكاملةوحدةالحياةأنالمدرسةهذهتعتقدTheravadaادمدرسة

النعمةأقتمتقدكما4الآخرلنبحياةحياتهتتأثراجتماعيكائنالإنسان

ي!يحلأنيمكنالسلاموان.ثابتةحقيقة"الأعاليمن"الهبةأيس!ح،مكل!

Nervanaالنرفانافيتوجدلهاحدودلاقوةهناكأنحيث.الجميعقلوب

لبلوغالمناسبالوقتفيوتقودهماستمماءدونالناسقلوبتسكنالتيوهي

.الهدف

فائدةأيةلهايكونلنوحدهاالحكمةبأنتمتقدالمدرسةهذهانكما

أحدويقولبالآخرلن.والرفقCompassion"الرحمة*الىْتقدلمانأ

مناتمكنوليتني،المرضىيداويبلسماًاصبح"ليتتي:الشعراءالقديسين

أهبفأنا.للفقراءرزقمصدرأكونوليتني.العطشىوارواءالجياعاشباع
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.11المنشودةالنهايةلبلوغالاَخرلنلمساعدةوقدرةحكمةمنلديماكل

بلوا!لعابدبالأديرةاهتمامهاتحصرلاMahayanaمدرسةانكما

وخدمةالعامةالحياةدخولالىالرهبانوتشجعالناسلعامةخدمتهاتكرس

الآخرلن.

Theravadaادتنظرالمدرستيناجتهاداتفيالاختلافاتلهذهوتبعاَ

SaviorكمخلصاليهفتنظرMahayanaادأماSaintكقديسابوذا1الى

بالمحافظةTheravadaادمدرسةوصفويمكنكبير.النظريتينبينوالفرق

ConservativeادومدرسةMahayanaبالمتحررةLiberal.

Mahayanaمدرسةاستطاعتوقد JIبلدانمنعديدفيتششرأن

بقيتبينما،واليابانوكورياوالصينومنغولياكالتبتالاقصىالشرق

وكمبوديا.وتايلاندوبرماسيلانجزلرةفيمحصورةTheravadaادمدرسة

بلغواأنشخاصاربعالأولابوذا1خلافةعلىتعاقبلقد

المعينخليفتهأولهموكانBuddhas"لأبوذاتا"وأصبحوا"االاستنارةمرحلة

وتفسيرهطرلقتهخليفةلكلوكان،آخرونثلاثةتلاهثم،7،لا،"كمة!لة،لة

،العبادةوطرقالطقوسمنالكثيرالأبوذابوذيةعلىدخلولذلك،للبوذية

والإثنيالجفرافيالعاملوكانللتعبير،كوسيلةرمزيةوصورأأشكالاًمتخذة

ذلك.فيكبير

الاعتياديالإنسانحالةعنتعبرالتيالبوذيةفيالرموزأهمومن

إلىيسعىالذيالإنسانحالةوبالمقابل،الماديةالحياهفيالمنفمس

الدائرة:الأولهندسيانشكلان.الأبديةالسعادةنحووالسموالاسننارة

الىالطفولةمنالاعتياديالانسانانتقالمراحلعنتعبرصوراًتضمالتي
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بالحياةلانغماسهنتيجةوبؤسآلاممنيواجههوما،الموتالىالشيخوخة

Theالحياةعجلةالدائرةهذهوتدعى.المادية Wheel of Lifeتدوروهي

بدورتها.مقيدوالانسانوتدور

Theالحلزونيالشكل:التاني Spiralفيأنهكيفيمثلوالذي

Selfالذاتيالوعيالىالانسانيصلعندمامامرحلة Consciousness

مماسبشكلوينطلق،الحياةعجلةأي،الدائرةجذبقوةمنيتحرر

نقطةالىيصلأنال!،حلزونيبشكلانطلاقهيوسعثمللدائرة

11*بوذاالنهايةفيويصبحالاستنارةمرحلةمنيقتربحيث،اللارجوع

النرفاناْا.الابديةالسعادةعلىولحصل

بفضلالشرقيةالآسيويلأالبلدانفيتنتشرأنالبوذيةاستطاعت

،الأمالبلدالهند،عداما،المنفتحةMahayanaالكبير"القارب11مدرسة

كثيرأالهندوسيةتأثرتفقدذلكومع.الغالبةهيالهندوسيةحيث

الطبقيالفصلنظاموخاصة،الطقوسمنالكثيروالنتبوذا"بطروحات

تشبيهأ+المحتج*الهندوسيةابنا"بوذايعتبرونوالهندوس."

البروتستانتية.لوثزبله
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:Zennismالزنية30

عدةالىتفرعهاالىأدتMahayanaلمدرسةالتحرريةالصبغةان

علىعباداتهفييركزوالذياليابانفيالمنتشرZenادفرعأهمهافروع

وتتقية*البصيرةلشحذوسيلةأفضلالتأملباعتبارMeditation*التأمل

.االاستتارة*لمرحلةْتمهيدأالانسانقلبفيالداخليالسلامواحلالا."الذات

يمارسهاكانالتيالطرلقةيمارسونانهمZenادطرلقةأتباعيقول

خلقعلىمواعظهفييركزكانالذينفسه01غوتاما.!سدهارتاالبوذا

Rightالإنسانلدىالصحيحةالرفلة*11 Vission.الموعظةمثلأهـلضريون

بيدءورفعحولهوتلاميذهجبلعلىوقفعندمابوذاقدمهاالتيالصامتة

منأحديفهم.ولمبكلمةيتفوهلاصامتأوبقيصفراءLotusلوتسزهرة

وهوأحدهمشفتيعلىابتسامةلاحظابوذا+1انالا،ذلكمعنىتلاميذه

Mahakasyapaولذلك،اللوتسزهرةوسرالصمتسرفهمانهمنهاعرف

عنوالفهمالصامتالتعبيرمنالنوعهذاتبنى.وقدبعدهمنخليفةعينه

الصينالىالهندمننقلوهالبوذيةبطاركةمنوعشرلنثمانالبصيرةطريق

ميلادية.052عام

ا؟الزنية"بسرعرفحيثميلاديعشرالثانيالقرنفياليابانالىثم
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n Secret!والمستتقماتالساكنةالمياهفيعادةتنمواللوتس.وزهرةمح،

المستمقحالعالممنيخرجالذيوالمسننيرالمتجددالانسانعنتعبيروهي

المادية.الحياهبأوزارالمثقل

وأللكلمةالاهتماممنكثيرأالطرلقةهذهأصحابيعيرولاهذا

تعبيرأتعبرلااشاراتباعتبارها،الدينيةالنصوصوحتى،للنصوص

الفكرتركيزوان+لاسممارة*.الىوحدهاتقودولن،اليهترميعماصحيحاَ

اللتانالأساسيتانالوسيلتانهما*التأمل*طريقعنالبصيرةوشحذ

ومرهاحلوهاالحياةوتقبل،الداخليةالسعادةبلوغعلىالإنسانتساعدان

علىبل،الحياتيةشمْونهعنالإنسانيبتعدأنذلكيعنيولا.ايجابيةبروح

بلالشخصيةرغباتهلاشباعليسولكن،وشعبويجديعملأنعليهالعكس

العلىنحوتطلعاتهيوجهأنيجبحقيقيكبوذي"فهو.العامالصالحلخدمة

.الاستتارةوهوالاسمىالهدفونحو

Zenطريقةأصحابهـللجأ JIتعابيرهمفيوالأحاجيالمجازلغةالى

منالبصيرةوشحذالفكراستثارةفيفعاليةأكثرباعتبارهاومواعظهم

فيجيب؟أكلتهل:تلميذهالبوذيالمعلميسألكأن،الصرلحةاللفة

ولهذا.جوفكفيماوافرغاذناذهب:المعلمعليهفيرد.نعم...التلميذ

عنكتمبيرZenادشمراءأحديقولهلماعميقلأ.ولنستمعدلالاتالتعبير

هذهأصحاببهيوْمنالذيومرها"حلوهاهيكماالحياة+قبولمبدأ

الطرلقة:

Perfectالسليمالطرلق- Wayالانتقائيين.علىفقطصعب

وأمعالتحيزعنفابتعدأمامدً،واضحةالحقيقةتبدوأنأردتاذا-

"ضد.
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كنتاذا،فالألم.حقيقيغيرأنهبالتظاهرالألمتزللأنتحاوللا-

تلقائيأ.تقبلتهانسيزول،الحياةووحدانيةالداخليالسلامالىتطمح

المقيدفالفكر،طالحهذاأوجيدهذا:حولكتراهبمارأياًتتخذلا-

الحقيقة.عنالانسانيبعدوالمتحيز

حاضرلاأشياءعنتعبرأنللكلماتيمكنفكيفعبثأ،ولكن،أتكلم-

ماضي.ولامستقبلولالها
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:Confucianismالكنفوشيوسية40

+مبدأ"هيبل،للكلمةالروحيبالممنىدينأليست"الكنفوشيوسية"

Kungكنفوشيوسالىمنسوبةوهي.حياةودليل Fu Tzuالأولالمعلمأي"

تاريخهمفيظهرتشخصيةأعظمالصينيونيعتبرهالذي،الصينيةباللفة

واتخذهالقداسةدرجةالمتتاليةالأجياللدىاحترامهبلغوقد.القديم

قبل551عامحواليكونفوشيوس.ولدالسماءمنكمبعوثالكثيرون

Jوتوفي.فقيرلنلأبولنشانتونغ"ولايةفيالميلاد DJJIالثالثةسنفيهو

منعاليةبدرجةونتمنعفولةشخصبةذاتكانتالنيأمهبنرييتهوفامت

دنياأعمالفيعمرهمنالأولىالمراحلفيعملوقدوالذكاء.الفطنة

ظهرتحيث،للدراسةعشرالخامسةسنفيتفرغثم.العيشمنليتمكن

وكرسبسيطةحكوميةمناصبتبوأالمشرلنسنوفي.الفكرلةمواهبه

حولهوالتف،منطقتهوسكانأقرانهبينصيتهذاعوقد.للتعليمحياتهبقية

الصينمناطقفيينتشراسمهوأخذ.والمرلدينالاتباعمنكبيرعدد

الناستأييديخشونأخذواالذينالمناطقحكامأنظارذلكولفت،المجاورة

مناصبهم.علىهـلخافوق،والاصلاحيةالاجتماعيةأفكارهبسببله

ولاياتالىمقسمةفيهالصينكانتوقتفيكونفوشيوسظهر
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المشروعغيروالكسبالسلطةسوىلحكامهاهملاحيثومتحاربةمتتافرة

طولفيمنتشرةوالفوضىمفقوداَالأمنوكان.و!اذلالهمبالعبادوالتحكم

والحكمالقانونبفيابتفككحالةفيالمجتمعوعرضها.وأصبحالبلاد

وبلفت،رادعدونتتتهكالاجتماعيةوالروابطالتقاليدوأصبحت،العادل

الانهار.حافةالصينفيالأوضاع

تعيدالتيالسبلفييفكركونفوشيوس"أخذالجوهذامثلفي

،الاحترامركائز:ئلاثلرسالتهووضع،وتماسكهلحمتهالصينيللمجتمع

لمحبة.وا،والانضبام!

واحترامالوالديناحترامالاحتراميشملكونفوشيوسنظروجهلأومن

*أنا:اكونفوشيوس"يقولحيث،الصينيةوالتقاليدالأقدمينوكذلكالكبار

الآخرلن.وحقوق،والقانونلنظامواحترامللاقدمين"،محب

تطبيقوحسنللواجبوالإخلاصالعملاتقانبرأيهفهوالانضباطاما

.والنظامالقانون

ترتبطصفةوهي،المحبلأهيا؟كونفوشيوسلتعاليمالثالثةوالركيزة

تتخطىأنبدلاالحالهذهوفي.الأنانيةنبذعلىوتدرلبهاالذاتبتهذيب

*احبوا:مقولة+كونفوشيوسهـلردد،لناسمحبةالىالأقريينمحبةالمحبة

وكانيبشركونفوشيوس*أخذالمبادئبهذه."الأنفسكمتحبونمالفيركم

حاكمأندرجةالى.الحكامحتىأحداًيمالئولممعتقدهفيصارمأ

ثمللاشفالكوفلرمختلفةمناصبقلدهوقد.لهوشودديخشاهأخذالمنطقة

يحكمأنيمكنكيفالحاكمسألهوعندماللوزراء.رئيسأواخيرأللعدلوزير

نفسك.تحكمكيفتعلمالناستحكمأن:قبل!"كونفوشيوسأجابه،الناس

،بذرةفازرعلسنةالتخطيطترلدكنتاذا:الحكم)دارةفيأقوالهومن
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ترلدكنتواذا،شجرةفازرعسنواتلعشرالتخطيطترلدكنتوان

الوزراءرئاسةتوليهأئتاءاستطاعوقدهذا.-طفلأفمفخسنةلمثةالتخطيط

فيها.النظاموفرضالناسأوضاعوتحسينولايتهأمورضبط

معالجةحولالصينفيمدرستانظهرت"كونفوشيوسعهدوفي

"الواقعيين*مدرسةاحداها.المترديةوالسياسيةالاجتماعيةالأوضاع

RealistsويقودهاHan Fai Tzu،الشعبحكمالىالمدرسةهذهوتدعو

في"والثواب*العقابمبدأواعتماد،القانونتطبيقفيوالصرامة،بالقوة

الانسانأنباعتباروحريتهمالأفرادلحقوقاعتباردون.الدولةشئونادارة

تقويممنبدولا.كسول،وأناني،جشع،الطباعدونيمولودنظرهمفي

بالعصا.اعوجاجه

MoوفيلسوفهاMohismالموهية"االمدرسةهيالثانيةالمدرسة Tzu

الصينيالمجتمعشئونمعالجةفيLoveالمحبةالىيدعوكانالذي

1الاجتماعي"التكافلوتحقيق Social Cohesionالانسانطبيعةانباعتبار

شمار75رفعوقد*الواقعيين".لنظرةخلافأالأساشى،فيخيرطبيعة

المبدأهذاعلىوتدريبهمالناستثقيفوانلفيرك*تحبهمالنفسك*أحمث

الاجتماعي.تكافلهميحققبأنكفيل

باعتمادكانْالمدرستينهاتينعلىكونفوشيوسا"ردأنغير

التجاوزاتضبطفييفيدقدفقطالقوةاعتمادانيقولوكان.الوسطية

مجردانكما،المجتمعفيالانسانيةالناحيةيعالجلالكنهالقانونعلى

طرحهوالموهية11ْتطرحهماأنباعتبارالمنشودللهدفيؤديلا"المحبة"

المدرستين.بينالتزواجهوالأمثلفالحللذا.طوباوي

لرسالته:مفاهيمخمسة+كونفوشيوس11حددوقدهذا
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واحترامالذاتاحترامولشملالصلاحأي،Jenاد:الاولالمفهوم

والمحبة،،والرأفةايجابياً،تفاعلأمجتمعهمعالمرءوتفاعل،الفير

.الصلاحعملسبيلفيوالرخيصبالغاليوالتضحية

TChun:الثانيالمفهوم Tzu JIيتعاملأنوتعنيالحقة"الرجولةي

الدالية.والاخلاق،الانفهذي،الشريفالرجلتعاملالناسمعالمرء

بالتصرفبلفقطبالمظهرليس"Gentlemanالنبيل+الرجلصفةمتخذأ

يضعأنيستطيعالذيهوفقطالحقالرجلاكونفوشيوس":ْولقول.أيضاَ

الىيؤديالقلبفيالصلاحأيضاً:ْاقوالهومن."المتمدنللمجتمعالأساس

والانسجام.البيتفيالانسجامالىيؤديالتصرفوجمال.التصرفجمال

يؤديالأمةفيالنظام.واحلالالأمةفيالنظاماحلالالىيؤديالبيتفي

العالم.فيالسلامالى

،التصرفوأدبالاحتشامالأول،معنيانولهLiاد:الثالثالمفهوم

والأقدمين،الكبارواحترامالوالديناحترامذلكويشمل.الحديثوأدب

الآخرالمعنىأما.الأمةركائزمنأساسيةركيزة+لعائلة"كونفوشيوسولعتبر

منأمركلفيالحسنالتصرفأنبمعنىةنمطيشعائريمعنىفهوأسiل!

للشعائر،اتباعهبكاملهالمجتمعيتبعهللحياهمعينأنمطاًيؤسسالحياةأمور

فيوالتكافلالانسجاميحصلوهكذاالشارعرجلالىالامبراطورمن

المجتمع.

القوةتعني.ولاالحكمفيا"والحزمالقوةويعنيح+اد:الرابعا!لفهوم

الواقعيونيرىكماالعصاواستعمالالجسديةالقوة"كونفوشيوسبمفهوم

منهم.والتقربالناسالىوالتحببللقانونالعادلوالتطبيقبالسياسيةبل

أحدكمثلاكونفوشيوس!.ويورد.العصاقوةمنأكبرقوةالحاكميعطيوذلك
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حكم،الذيا"الواقعيينا"مدرسةيتبعوكان،Chinسلالةمنالصيناباطرة

كيان!يالصينمقاطعاتيوحدأنأخيرأواستطاعوالنار،بالحديدالبلاد

تشرذمها.الىالبلادوعادتنظامهانهارحتىجيلمرانماانهالاواحد!

وسألهامنهافدناامرأه،نواحسمعانه:لتلاميذهمثلأاكونفوشيوسا"وضرب

زوجهاالنمرأكلحينبعدثمالنمرأكلهزوجهاوالدانفقالتتبكيلماذا

!افييوجدلالأنهفأجابت،المكانهذافيتبقينولم:فسألها.واخيراًابنها

لم/أخطرفهوالظالمالحاكم*احذروالتلاميذء:وقال.فلالمحاكمالمكانهذا

والقابلةالجيدةالحكوملأركائزأن(؟كونفوشيوس.ولرىالنمر"من

وكان.الناسوثقةالعسكرلة،والكفاية،الاقتصاديةالكفاية:ثلاثللاستمرار

الصالح.للحكمالأساسحجرباعتبارهاالناسلثقةكبيرةأهميةيعطي

Wenاخير:وافىالخامسالمفهوم Jبالقياسالسلامافنون0هـلعني

تعبيروايوالأدبوالمرسموالشعرالموسيقىوتشملا.الحرب"افنونالى

بلفقطالفناجلمنبالفنمولعأاكونفوشيوس*يكن.ولمللثقافةجميل

ابالشدر1:يقولكانحيث،الأخلاقيةوالثقافةلنشرالتهذيباداةيعتبرهكان

".يصقلوبالموسيقىالعقليستتار

هناكانا"كونفوشيوسعهدفيالصينفيالسائدالدينيالمعتقدكان

تتتهيلاالإنساقحياةوأن.السماء"و*سكانا"الأرض*سكانبينوئيقةصلة

"اسكانوأنالسماء"ا.يدعىعلويمكانفيالموتبعدتستمربلبالموت

طبيعتهمتتغيرالذينالأجداد،أيالأوائل"االأرض"سكانهمالسماءا.

وانه.سكانهاوبمصائربالأرضالتحكممنتمكنهمخافقةقدراتولعطون

هـلقدم،كآلهةولعتبرهمالأجداديقدسأنالأرضعلىالانصانواجبمن

مخاطبةيستطيعالانسانانكما.الأضاحيتقديمطرلقعنالاحتراملهم
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أنوالتتبؤ.ومعAuguryالممجيمطريقعنرغباتهمومعرفةالسماء*سكان

الشئونعلىاهتمامهركزأنهالاالمعتقدلهذايتتكرلم"كونفوشيوس

التكافلوتحقيقالحياتيةالشئونتتظيمباعتباراالأرضعلىالحياتة

ولذلك،السماءأهللارضاءالفضلىالطرلقةهماالناسبينالاجتماعي

.السماءلأهلأيللاقدمين"لأ*محببأنهيصرحكان

في،الكونفوشيوسيالدينولنقل"،كونفوشيوس"فلسفةانتشرتلقد

الصينيالمجتمعجبلتالتيالوحيدةالعقيدةواعتبرت،الصينأنحاءجميع

ورغم.الأخرىلمجتمعاتعنمتميزةبصبغةوصبغتهعَام.الفيخلال

بقيتفقدالصينفيالحكمعلىمرتالتيالمختلفةالسياسيةالتحولات

اعتبرت.لقدللصينالجمعيالفكروفيالذاكرةفيمختزنةالكونفوشيوسية

)602-024ولسلالةعهدفيالدولةدينالكونفوشسية Ha)وفي،ميلادية

وتأهيللتدرلبكمبادئكونفوشيوستعاليماعتمدتميلادية013عام

وفي.ميلادية1291عامالجمهورلةقيامحتىكذلكوبقيت،الدولةموظفي

،كونفوشيوسلذكرىالمدارسفيالأضاحيتقدمأخذتميلادية95عام

نبيباعتبارهلتكريمهالمعابدميلاديوالثامنالسابعالقرنفيوشيدت

والصفة.3491عامللدولةرسميأعيدأميلادهعيدوأصبح*.الأولالصين

Familyالعائليالتماسكهو،الصينيللمجتمعالباررْة Soliderityالذي

.أجيالثمانيةتضمواحدةعائلةأنتجدحيث،الكونفوشيوسيةبهبشرت

مكانفييعيشونكلهمأبئاؤهموأبناءوابناءهم،الثانيوالجدالأولالجد

واحد.

في"MiddleWayكونفوشيوسوسطيةيعتمدونالصينيونأنكما

وهدوء.مرونةمنذلكيتطلبهمامعالآخرينومعبعضهممعتعاملاتهم
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التقديس.الىيرقىالصينيينلدىأساسيأمروالمسنينالسنواحترام

نأ.كماالسلمآخرفيوالجنديالاجتماعيالسلمرزسفيالمملمهـلعتبر

بالواجبالقياملمدمالندمعنوكتعبيرالوجهْاماءلانقاذالانتحارظاهرة

.الظاهرةلهذهالفربدياناتنطرةبخلاف،الصينفيمقبولأمر

ماوتسيتونغعهدفيالصينفيالشيوعيالنظاممحاربةمنوبالرغم

بهامتمسكينزالوالاالصينسكانغالبيةأنالاةللكونفوشيوسية

الحق.الدينهـلمتبرونها
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:Taoismالطاهـلة50

الكونفوشيوسية،،فبجانبالأديانمنمختلفةباطيافالصينتأثرت

وممتقداتهمللحياةالمامةالصينيينرفلةعلىكبيرتأثيرللبوذيةكان

رومانسيبلونالمعتقداتهذهفصبفتTaoismالطاهـلةجاءت.ثمالدينية

مدىعلىالتيالثلاثةوالمفاهيمالممتقداتمنمزلجالنتيجةوكانت.مختلف

الصينية.للثقافةالأساسيةالبنيةشكلتعامألفي

Laoيدعىشخصالىمنسوبدينالطاهـلة Tzu،بالصينيةوممناها

Grandعالكبيرالعجوزالممثم Old Maste.'206عامحواليولدانههـشقد

حوله.الرواياتاختلفتوقد.قرنبنصفكونفوشيوسقبلأي،الميلادقبل

Shootingشهابنجممندنسبلابهحبلانهتقولالرواياتفاحدى Star,

وروايةالشمر.أشيبشيخوهووولدتهسنة،وثمانينالمىأمهبطنفيوبقي

منذمتواضعةحياهعاشعاديرجلانهتقولالأصحأنهايبدوأخرى

yogaالتأمليوغامارسطفولته Meditationالروايةوتقول.النسكوحياة

،Tiet"التبت"بلادنحوغربأبهاوحلْق"جاموسة"أمتطىأيامهأخرفيانه

منهطلبثم،يقبلفلمالصينالىللعودةاقناعهالتقاهشخصأوان

علىيحتويصفيرأكتابأوأحضرأيامثلاثةففاب،أثرأوراعهيترلدأن

401

http://www.al-maktabeh.com



Taoبعنوانوالكتابالأنظار.عنغابثمللرجلوسلمهفقطحرف0005

."الطاهـلين+لدىالمقدسالكتابوهو،وقوتهالطرلقومعناهاTeولا"صأ

وعادبزيارتهفقامكونفوشيوسالفيلسوفTao"طاؤأراءبهرتلقد

لهاالأسماكوأنبهاتطيرأجنحةللطيورأنمعلم:لتلاميذهوقالمندهشأ

هناكأنأيضأوأعلم،عليهاتسيرأقدامللوحوشوأن،بهاتسبحزعانف

الطيور.تسقطوسهامالأسماكتصطادوأشباكالوحوشبهاتتعثرحفر

الىوالتحليقوالرلاحالفيومامتطاءDragonللننينيمكنكيفأعلملالكن

طاو.ولختلفTaoداعأبأي،التتينْهذابمثلاليومالتقيتلقدالسماء.

يحاورولم،بدعوتهيبشرلمبكونهالشرقوانبياءفلاسفةمنغيرهعن

قراءتهيمكنمختصراَكتابأتركانفعلهماوكلةجماعةيؤسسولماحدأ

لأعدادملهمأكتابهواصبح.واختفىبهاطارجاموسةوامتطىساعةبنصف

+طاولين.اصبحواالبشرمنغفيرة

معاني:للالةTaoا"+وللطريق

Taoأن:الأول JIس!"أل!ل!االنهائيوالواقعالحقيقلأطرلقUltimate

للحواسيمكنولاTranscendentlالفهمحدوديتخطىسامأمروهو

Taoالكتابمقدمةوتقول.يصورهأنوللخيالادراكه Te Chingان

فهو".الحقيقيالطرلقهوْليسبالحواسادراكهيمكنالذي"الطرلق+

.الوجودفيماأعظموهو،والحياةالكونوسرالوجوداساس

Taoأن:الثاني JIجسدأيصبحبالحواسمدركأيكونعندماFlesh،

.الحياةعجلةهـلديربالطبيعةيتحكمبذلكوهو

التفاعلعلىالإنسانيساعدومنهجحياةطريقة4+هادأن؟الثالث
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بلادفيالممارسةو+الطاوية".وجداكماالكونمعوالئتاغمالطبيعةمع

ونتيجة.الحياةومنهجطريقةأيTaoلدالثالثالمعنىعلىتركزالشرق

:مدارسثلاثظهرتالطاولقوةالمختلفةللتأوللات

الساميالروحيالمفهومحولتالتيالشعبيةالتقليديةالمدرسة:أولاَ

فأصبحت.للسحرواللجوءوشمودةطقسيةممارساتالىللطاهـلة

Religion"الدين11واصبح،Mystificationتصوفأ""Mysticism**الصوفية

تعتبرالمدرسةوهذه.Necromancyالأرواحواستحضارالسحرالىلجوءاَ

وفساد.وتخلفشعوذةمدرسةالصينفي

يمارسه"صوفيأ"منهجاًوتتخذص!sotericالباطنيةالمدرسة:ثانياَ

المجتمعتحركالتي+Tس"القوة"علىاهتمامهاوتركزمفلق،نطاقفيالقليلون

بالمفهومبلالأخلاقيالكونفوشيوسيبالمفهومليس،وتوجهه

وضعاشتثمراذاالإنسانأنالمدرسةهذهوتقول،Psychicالنفساني

BlankعقليخمولمعاليوغاجلسةوالجلوسStillnessالسكون Minded,

.Taoادمعيتواصلأنيستطيعفانه،شيبأيالتفكيرعنالانقطاعأي

علىوقدرةالآخرلنعلىللتأثيرخارقةقدرةلهوتصبح،الكونيةالقوة

انهمالاعلانيةالمعجزاتتمارسلاالفئةهذهأنومع.ايضأالشفاء

النفسيةالصحةتأثيرعلىلهالذهنيةالرلاضةهذهممارسةبأنيعتقدون

Psychic Healthوبقيتالصينفيائرهاتلاشىالمدرسةوهذه.للمجتمع

الصين.غربمعزولةبقاعفيمحصورة

Philosophicalالفلسفيةالمدرسةفهيالثالئةالمدرسةأما:ثالثأ

Schoolالخلاقةالسكينة"امبدأتعتمدالتيQuietude Creative،"اWn

رضعينبينالجمعأساسعلىالمبدأهذاويقوماالصينيةباللفةWeأ
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Supremeالمئتاهيالنشاط،متتاقضينيبدوانللإنسان Activeوالارتخاء

Supremeالمتتاهي Relaxation.يجبخلاقأالجمعهذايصبحوحتى

Taoالطرلق"11نحووتوجيههاللإنسانوالعقليةالروحيةالطاقات)طلاق

معالتلقائيوالانسيابالتوحدمنتمكنهعلولةشحنةالإنسانيعطيالذي

يصلوهنا.وتشنجمقاومةدونهيكماالطبيعةعملفيتقبلالطبيعة

وحبالانانيةمنوشحررالطبيعيمحيطهمعمنناسقوضعالىالانسان

وعملهسليمأتفكيرهيصبحعندها،جديدةآفاقالىبنفسهويسموالذات

العنفعنذلكعندالانسانهـلبتعد.كانسانذاتههـلحققخلاقأ،مجديأ

مناجهاددونهـشحرك،وتصرفاتهعملهفيانسيابيأولصبحوالتشنج

ولعطي.الطريقيعرفأنشرلطةالطبيعةلهأتاحتهامعينةفضاءاتخلال

Chuangالمشهور"الفلسفية"الطاولةمعلم Tzuلَخاماًأنذلكعلىمثلأ

فأجابشحذ،دونعديدةسنواتبسكينهيحتفظأناستطاعكيفسوْل

سكينيأمررأناستطعتوالعظماللحمبجندقيقةفراغاتهناكأناعلم

هي.كماالسكينفبقيتعناءدونخلالها

روايةا"الطاولة"حكماءاحديرويالطبيعةلعملالتسليمعلىوكمثال

الماءفييسقطعقرياًفشاهدللماءمجرىحافةعلىيجلسكانحكيمرجل

عقريأتتقذكيفسئل.وعندمافلسعهالعقربلانقاذيدءفمد،يفرقولكاد

يلسعانالعقربطبيعةانكماوأنقذأساعدأنطبيعتيانفأجاب،يلسع

نفسه..دفاعاً

الطبيعيةالظاهرةهوTaoادلفعلتشبيهأقربأنالطاويون11يرى

ونقلهاالثقيلةالأجسامحملمن،السائلةالمادةوهي،تستطيعكيفللماء.

داأي،للحياةالأساسيةالقوةيعرفالذيالانسانفانوعليه.تجريحيث
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Taoفوقبرفقوتحملهتحفظهانالقوةهذهباستطاعةأنأيضأيعرف

ينسابونالذين:Taoادكتابولقوليصبو.حيثالىوتوصلهأمواجها

التلفيخشونلافهم.لذلكبديلةقوةيعرفونلاالطبيعيةالحياهانسياب

.لإصلاحيحتاجونولا

أقربأيضأفهي،الطبيعيبالمفهوم04+ل!مثالأقربالماءأنوكما

Wuل!مثال Wieالوعاءاوبالمكانيتشكلالماءأناذالخلاقلأا.،السكينة

دايتبعالذيالانسان.وهكذاالأعماقنحوبسهولةوتتحدريحتولهاالذي

فيهائلةقوةتملكفهيوسلاستهاالماءسيولةمنوبالرغمول*.ءأ*

طبيعةمعتتكيفملساءحجارةالىالحادةالحجارةتحولاذجرلانها،

:Taoادكتابويقولالجرلان.

ونحتدفعقوةفلهاذلكومعالماء،منومرونةسيولةأكثرشيء."أي

والمتكبرللضعيفالقويخضوعيمثلوهذا.ققاوملاللصخور()اشارة

!.للمتواضمع

الطبيعيةفلسفتهاعنيعبرلهاورمزأشعارأ"الطاهـله*اختارتوقد

فيهادائرةعنعبارةوهو.الحياةفيالقائمةالتتاقضاتتتقبلالتيالمسالمة

سوداء،والأخرىبيضاءاحدهماعكسيأالمتقابلتينالسمكتينيشبهما

خلاصة.الطبيعيةالمنناقضاتبينوالانسجامالوحدةيمثلالشعاروهذا

ونبذمعهاوالانسجامللطبيعةالانسانعودةالىتدعو".الطاولةانالقول

التسامحوالىالكبرياءوعدمالتواضعالىوتدعو،والجشعوالانانيةالمنف

كلماالإنسانأنوترىعام،بشكلوبالحلبيعةبالحيوانوالرفقالخيروعمل

انسانيته.عنوابتعدشقاؤهزادكلماقاومهاأوالطبيعةعنابتعد

اختلافمنبالرغم"للكونفوشيوسيةمكملة+الطاولةجاءتلقد
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الاجتماعيللنظاماهتمامهاتولىالكونفوشيوسيةفبينما.النظرتين

.للانسانالروحيالبعدوهوالاآخرببعدلتهتمالطاولها"اتتالمعيشي

الصينية.والثقافةللرفلةالأساسيةالبنيةالفلسفتينكلتاشكلت
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(Shintoism)الشنتوية60

مضىفيماكانوقد،اليابانأهللدىالشائعالدينهي"االشنتوية

الىجيلمنالمتوارثةالإجتماعيةوالتقاليدالمعتقداتمنمجموعةعنعبارة

تعليماتتعني"Shintoالشنتووكلمة.أخرىالىحاكمةعائلةومنجيل

البوذيةأحدثتهالذيالكبيرالتأثيرمن.وبالرغمأ،حمة،المسماهالآلهلأ"

قبلالسادسالقرن!ياليابانالىانتقلتوالتي،اليابانمعتقداتعلى

أهلأنالاالميلاد،قبلالرابعالقرنفيالكونفوشيوسيةوتلتهاالميلاد

لإحتفاظهمكرمزالشنتو"اي،لمعتقداتهمالقديمبالإسماحتفظوااليابان

كدينالشنتوية+"االحاكمةYamato""عائلةتبنتوقد.القوميةبهوشهم

العائلاتعهدفيللحكمملازمأوبقي،الرابعالقرنفيللدولةرسمي

لافهيالمتوارثةوالتقاليدا!لعتقداتمنمجموعةالشنتولة11وكون.اللاحقة

.الأديانمنكغيرهامعينمقدسكتابلهاوليس"موْسس"االىتتتمي

الطبيعةقوىواحترامتقديسهوالشنتولة"فيالأساسيالمعتقد

."Karmi"دعوهاوالتيوالأرضيالسماويالمرئيوغيرفيها،المرئي

النباتاتوكذلكامواتأ،أمكانواأحياءالمظماءالناسهذهوتشمل

والشمسالمياه؟والرعودكالزلازلالطبيعةوقوىوالوحوشوالصخو!
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الإله،عنتعبرمتكاملةوحدةهوالكونفيماكلأنوباعتباروالقمر،

الهندوسية.معالمفهومبذلكالشنتولةوتتلاقى

أنهاالاوالطقوسالمفاهيممنكثيرأالبوذيةعن."الشنتولة"أخذتلقد

الحياتية،والممارساتالتطبيقاتحيثمنبالكونفوشيوسية"ْأكئرتأثرت

مماتهم،وبعدحياتهمفيالسنكبارواحتراموالانضباطالنطامكاحترام

مرتبةالىهؤلاءرفعالعظامللرجالاحترامهموأنالسماء."،أهل01باعتبارهم

للالهة.سليلألذلكتبعأالأمبراطورواعتبر4الاَلوهية

القواتبأيدياليابانسقوصلأثروعلىالثانيةالعالميةالحرببعد

والغيتدرلجيأ،تتضاءلالقديمةوالمعتقدات"الشنتو"تأثيرأخذ،الأمريكية

نأكما،الناسبعامةمحصورةبقيتالتيوالممارساتالطقوسمنالكثير

بالتلاشي.أخذتبالامبراطورمحيطةكانتالتيالهالة
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النالثالفصلا

الأديانبيتمقا،بة

ا-عام:

المالمفيالمعاصرةالرئيسيةالأدياقالىالسابقةالفصولفيتطرقنا

أديانالىالزمنمعتحولتمعتقداتمنعنهاتفزعوماومشتقاتها،

حتتومآسيلحروبمصدرأ.وكانتومريدوهاأتباعهالهامستقلةومذاهب

جهة،منالمذهبيالدينيالتعصببسببذلك.كلالبشريالجنسعلى

لتحقيقالدينأهدافعنوالإنحرافوالتحرلفللدينالسلطةواستفلال

تفصيلاتفيللدخولالمجالهناوليس.الذاتيةومصالحهاالسلطةمآرب

بلالأديانهذهلأتباعالسياسيللتاريخعرضأليسفهدفنا،الاستغلالهذا

المشتركةوالملامحالقيمبيانأي،بينهاوالمقاريةهيكماللاديانعرضاً

بينها.

الرئيسةالأديانمنفئتانهناكأنلنايتبينالسابقعرضنامن

:للإنسانالمستقبليةوالرؤىالبعيدةالأهدافحيثمنمُتباينتان

،والإسلام!والمسيحية،اليهودية،الثلاثةالسماولةالأديانفئة.ا

بمدجزاءلهالعالمهذافيالصلاحوعملالإيماقبأنأتباعهايؤمنوالتي
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تحديددونفيهابالنميموالتمتعالجنةدخولوهو،الآخرالمالمفيالموت

كلاهما؟.أمروحيأمماديهوهل،ال!معمهذالماهيةواضح

ومشتقاتها!والبوذيةالهندوسيلأ"ذاتية":دعوناهاالتيالأديانفئة.2

وعملالإيمانبأنأتباعهايؤمنوالتي،والزنيةوالكنفوشيوسيةالطاويلأ

تبلغحيثالبشرلةالذاتفيأيداخليجزاؤهالمالمهذافيالصلاح

*الذاتتبلغأن.أوالهندوسيعتقدكمابالإلهتتحدبحيثالسمومندرجة

.البوذيونيعتقد*البوذيلأ+كماأو+الاسننارةمرحلة

المنظورغيربالمستقبليتعلقالفئتينهاتينبينالتباينكان!ان

حياتهفيالإنسانمسلكضبطحيثمنبينهامقاربةهناكأنالأللإنسان

حياتهفيالإنسانيعنيماأهموهوالبشر،منبفيرهوعلاقتهالأرضعلى

مسلكأننعلمونحن.موتهبعدالمنظورغيرالمستقبلالنظرعنبغضالدنيا

ومقياس،عامةالبشرلةلمسلكهاممؤشرهوالحياةفيالفردالإنسان

.الأرضعلىالله"1لخلافتهالإنسانلأهلية

الأديانهذهبينوالمقاربةالمقارنةأوجهنمرضائتاليةالبنودوفي

،الآخرة،والأنبياءالرسل،الإلهماهية:وهيالرئيسيةعناصرهاحسب

.الحياةفيالمسلكيةوالمبادئ!والشرائعالعبادات

الخالق:ماهية:اولأ

خالقمنظورغيرواحد""الهوجودعلى*السماهـلة"الأديانتجمع

باختلافمختلفةبتسمياتيرىلاومايرىماوكلوالأرضالسموات

اليهوديةفيدورلهخصصالإلههذاأنومع.والثقافاتالشعوب
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كتبأنالاةالمختار+شعبهأنهمبإدعاء*يهوهوسموهاسرائيلْ"لبنيكراعي

فيه.وماالكونعلىوالمهيمنالواحد*اللهبوجودتقروأدبياتهماليهودية

تضيفأنهاالا،اللهالواحدالإلهبوجودالمسيحيةتقرأخرىناحيةومن

"الآبأقنوم:أقانيمدعوهاصوربثلاثللمالمالإلههذاتجليذلكعلى

تجسدحيث:الإبنوأقنوم،الكلعلىومهيمنخالقبكونهتجلىالذي

للاثبياءالموحيالروحأي:القدس"الروحوأقنوم،عذراءمنبولادته

الإسلامأما.+اللههيننفصملاوحدةتشكلالثلاثالأقانيموهذه.والناس

الخالقالأحدالواحدوهوينفصلولايتجزالاواحداللهأنفيعتبر

الكل.علىوالمهيمن

واحدالخالقأنتعتبرفالهندوسية.+الذاتيةبالأديانيت!لقفيماأما

للإنسانتجلىموم".ثمكلمةبنطقالكونخلقوقدبراهماولدعى

له،شيفا"كمدمروْ،للكونكخالقبراهمافهورئيسيلأوظائفبثلاث

الكتبوضعالذيوهوكرشناالربانبثق*فشنؤ.ومنلهكحافظوفشنو+

المقدسة.

وانماالخالقلموضوعاهتمامأتعطيفلاةومشتقاتها"البوذية+أما

،الأرضعلىحياتههوالإنسانيهموما،التكولنقديمأزليالعالمتعتبر

منكثيرفيمعهاولشتركالهندوسيةعنمتفرعالدينهذاأنمع

هوا!لستتير"بوذا"أناعتبروالاحقةمرحلةفي*البوذيينلكن.المعتقدات

بطاوتسي"فيوْمنونالطاويونأما.الأرضعلىالخالقللإلهتجسيد

ناحيةالوجود.ومنفيوالمتحكم"الكونيةالروحهـلهعتبرونهالطرلقهـلسمونه

كمعبود.السماء"بأهلالكونفوشيوسيوني!تقدأخرى

تقر،والبائدةمنهاالقديمةحتىالبشرأديانجميعأنالقولحصيلة
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عنالنظربغض،عليهومهيمنةللكونخالقةمرئيةغيرعظمىقوةبوجود

للبشر.القوىهذهفيهاتجلتالتيوالصيغوالأشكالالتسميات

لرسل:واء!ذنبياا:نيأثا

يحملونالتاريخفيظهرواأشخاصهناكأنتعتبرالأديانجميع

واعتبرتهم،رسلأوأنبياءالسماهـللأالدياناتدعتهمالبشرلهدايةرسالات

.الأرضعلىالإلهمنمتجسدينأومصلحيناما"الذاتية"ألديانات

عند"وكونفوشيوس"،البوذيينعندوبوذا"،الهندوسعندككرشنا"

موسى"و+ابراهيمأهمهمعدةأنبياءفلديهماليهودأماالكولْمْؤشيوسون.

مسيا،هـلنتظرونملكينودعوهما+سليمانوأبنهوداوودااوأرميا!ْا.ايلياثم

بمد.يأتلمباعتقادهمالذيالمخلص

*وايليااموسى1وبنبؤة*ابراهيم"الأنبياءبأبيفيؤمنونالمسيحيونأما

مسيا+هو"المسيح*أنهـلعتقدون،اليهودأنبياءمنوغيرهم"واشعياء

باعتبارءالألوهيةعليهويصبغون،الأممولجميعلليهودالموعودالمخلص

جميعهم،اليهودأنبياءبنبوةفيقرونالمسلمونأما.الأرضعلىللهتجسيدأ

الرسولهوجميعأهؤلاءخاتمأنهـلعتبرونالوهيته،دونالمسيحوبنبوة

محمد.

للبشزالمتجلينوالمصلحينْوالممجسدلنالأنبماءهؤلاءوجممع

غايتهم،البشريللسلوكومبادئللعبادةأسسأووضعوابرسالاتجاعوا

بينهموالعدلوالتآخيالمحبةواشاعةمسلكهموتقويمالناسهدايةجميعاً

العالم.فيالسلامواحلال
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:لأخرةا:لثأثا

نتبجةعفابأوبثوابنتمثل*آخرةللانسانبأننؤمنالأدبانجمبع

بانيؤمنونالثلاثةالسماويةالأديانفأتباع.الحياةفيوأفعالهسلكه

يدخلأنفإماالدنيا،الحياةفيأفعالهعلىأجرأسليقىآخرتهفيلإنسان

حيث"جهنميدخلأنواما،والنعيموالمشرةبالسعادةينعمحيثالجنة

يعترفونلا"الصديقيونوهماليهودمنطائفةأنمع.الأبديالعذابلقى

الإنسانيسعدأنفإمااالأرضعلىالجزاءأنيوْمنونبلالموتبعدجزاء

وصفحولالسماهـلةالأديانأتباعهـلختلف.يشقىأنأوعمرهيطول

دونللسعادةمكانأيعتبرونها،منهمالصدوقيينعداما!فاليهود..االجنة

بالسعادةالمؤمنونينعمحيث.االسمواتملكوتيمتبرونهاوالمسيحيونصف

اللهومسبحينمنشدينزواجولالافلجةحيثملائكةشبهالىوشحولون

الإنسانأنبمعنىحشَيةستكون*الجنة"أقفيؤمنونالمسلمونأما.الأبدلى

جسدية.ومتعةومشربمثلمنأيضأوالماديةالروحيةبالمسراتسينعم

دعوناهاالتيالأديانأتباعأما.السماهـلةالأديانبأتباعيتعلقفيماهذا

بالإلهالإتحادهوالصالحالإنسانآخرةبأنيؤمنونمنهمفالهندوس."!ذاتية

حسبحيجسمالىئتتقلموتهبعدروحهوأن،كلمنجزءأيصبحكيث

أدنىمخلوقالىيتحولأنفإما،التتاسخعمليةوتدعى،حياتهفيفعاله

مسلسلهـشتهيصالحاً،كانانأرقىانسانالىأوشرلرأكانان!حيوان

أخرىناحيةمنالبوذيون.ا"النرفانايدعونهماوبلوغبالإلهبالإتحادلتتاسخ

درجةتبلغأنالىالإنسانذات01تسموأنفيهي.االآخرةأن!رون

يعتقدونهمالوقتنفسوفيبوذا."،بلغهاالتيالبوذية01أيالإسننارة."

بإنتقالبلةالجسديالهندوسيبالمفهومليسولكن."التناسخمبدأ
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يعتبرونجهةمنالكونفوشيوسيون.اؤ.جيلالىجيلمنوالفكزالإرادة

الصالح.الإنسانيستحقهماغايةالسماءبأهلالموتبعدالإلتحاق

الإنسانوتعدالصلاحعلىتحضالأدياقجميعأنالقولخلاصة

مأ"نرفاناأمجنة.اذلكأكان،الأرضعلىصلاحهمقابلبأجرالصالح

مخلوقكونه،الإنسانيستطيعولا.السماء"أهلمنيصبحأنأم.اسممارة"

موته.بعدينتظرهالذيالأجرنوعأوخرته3ماهيةتحديد،الفيبيعلملا

حياتهفيهماونهايتهالإنسانبدايةأنيعتقدونالذينالملحدينعداما

.آخرةأوأجردوقموتهوفيالأرضعلى

والشرائعالعبادات:رابعاَ

معينةفرائضبتاديةالمؤمنالإنساققيامعلىتحضالأديانجميع

علىوتبقي*الذات!،النفسلتهذيبروحيةوكرلاضة،ايمانهعنتعبيرأ

الفرائضوهذه.لهالإنسانطاعةعنوتُعبْروالخالقالإنسانبينالصلة

ماومنهاالمقدسةالكتبفيعليهنصمامنهاأخر،الىدينمنتختلف

الذينالدينرجالاجتهاداتبحسبالمتماقبةالدينيةالمؤسساتوضمته

والميراثالزواجوأحكامالشرائععلىذلكهـشطبق.المؤسساتهذهيرأسون

.الأخرىالحياتيةوالشؤون

وصلاةصوممنالعبادةوطرقالفرائضجميعأنلجداليهوديةفي

الحياتيةوالشئونوالميراثالزواجوأحكاموتحليلتحريموشئونوشعائر

مناليهااضيفما"الناموس".وأن"موسى"شرلعةفيعليهانصنالأخرى

وايأموربالتفاصيليتملقالدينيةالمؤسساتقبلمناضافاتأوتعديلات

118

http://www.al-maktabeh.com



فقط.الشكلية

الفرائضهذهمنالقليلعلىالاينصفلم.*المسيحيةفيأما

وشرائعفرائضوتضعلتجتهدالدينيةللمؤسساتالأمروترك.والشرائع

نأوأهمها*المسيح*،وضمهاالتيالأساسيةالمبادئمنبهديعبادةوطرق

قبلهوضعالذي"الناموس*ربقةمنانعتققديكونبالمسيحبإيمانهالإنساق

وتركت.والمحبةوالرجاءبالإيمانالمقيدةالحرلةأيتحتْالنممة*،وأصبح

وماللهللهماأعطوا:*المسيح*لقولتبمأللإنسانالحكموشؤونالسياسة

لقيصز.لقيصر

نصفقد"الإسلام*.فيالحالكذلك*اليهودية*فيالحالهووكما

الأخرىالحياتيةوالشؤونالعبادةوطرقوالفرائضالشرائععلىالإسلام

"محمدالرسولعليهاسارالتيالسنة10وحسب*الحديثوفيفيْالقرآن

وأموربالتفاصيليتعلقفكانةبمدفيمالذلكأضيفماأما.حياتهفي

والفرق.المذاهبمختلفمنالدينورجالالعلماءفيهااجتهد

هذهفلدىالذاتية*.الشرقيةْالدياناتعلىينطبقنفسهوالأمر

الذاتكبحهوأخرهدفمنتتطلقلكنهاللمبادةمعينةطرقالديانات

لتبلغأو،الهندوسيةفيكمابالإلهللإتحادمؤهلةلتكوقبهاوالسمووتهذيبها

الطرلقالىلتهتديأوا"،*البوذيةفيكماالاستنارةأو*البوذية11درجة

"الكونفوشيوسية.فيكماالسماءباهللتلتحقأو،الطاهـلةفياطاوتسي1

والروحيةالجسديةاليوغا"11ممارسةفيهيالأديانهذهلدىالعباداتواهم

العبادةأعتبروابأنغيرهمعن*الهندوستميزولقد"التأمل*.طرلقعن

للإنسانبأنأفتوابل؟العبادةهياكلفيبالشعائربالقياممحصورةليست

وقتل*للذات*تهذيبأذلكًفيأنطالمايريدالتيالعبادةشكلفيالحرية
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يتقنوالذيالمتفانيالإنسانأنيعتبرونفهم.فيهاوالكبرياءالجشعلنزعة

انهمعبد.كماالىالذهابيلزمهولاعبادةهذاعملهيعتبربإخلاصعمله

يفنيهالمبدعالموسيقارأوالفنانأوالأديبأنكما،بيتهفييتعبدأنيمكنه

"الكونفوشيوسيون.الدينيةبالطقوسالقيامأوالمعبدفيالتعبدعنعمله

بالتواضعوالتحليالعامالنظامعلىالمحافظةيمتبرونأخرىناحيلأمن

،الأخرىالعبادةوصنوفوالصومالصلاةعنتفنيعبادةالحسنوالخلق

قريبأسيلتحقونباعتبارهمواجلالهمالسنكباراحترامذلكالىوتضيف

.السماء"بأهل

غايةليستالمختلفةالأديانفيوالمباداتالفرائضان،القولخلاصة

واالآخرةفيالجنةدخولذلكأكان،الهدفلبلوغوسيلةبلذاتهافي

النرفانا.لتبلغ"بالذاتالرقي

لمسلكيةاالمبادئ:خامساَ

والسلوكالصلاحعلىتحضوالبائدةمنهاالمماصرةالأديانجميع

فيالعدلوعلىالإعتداءوعدمالتسامحعلىوتحض،للإنسانالسوي

كما،الجماعيالمستوىعلىأوالفرديالمستوىعلىذلكسواءالمعاملة

،والشهوةالكبرياءونبذوالتواضعالرذائلعنوالترفعالصدقعلىتحض

المثلمنولقربهصالحأكائنأالإنسانيجعلأنشأنهمنماكلوعلى

.يعبدهالذيالأعلى

الصلاحالىسعيهفيالإنسانتمترضالتيالمقبةالأديانوتحدد

"الشيطاناوابليس11العقبةهذه*السماهـلة*تسمّى.فالأديانمختلفةبصور

012

http://www.al-maktabeh.com



عصىعندماالأولىفعلتهعلىجرلأوالشرالخطيئةعلىالمحرضوتعتبره

وفرضعدنجنةمن+اللها"فأخرجهمابالعصيانوآدمحواءواغرى*الله"

ابليس"افعلمنوالتخلص.حينالىالشقاءالبشريالجنسوعلىعليهما

الىالعودةأجلمنوصاياهوحفظاللهطاعةالىالعودةطرلقعنيأتي

ثانية."الجنة

ذات"11فيأصلأكائنةالعقبةهذهفتعتبر"الذاتية+الشرقيةالأدياناما

Desire*الشهوة11:أساسيينبعنصرينوتتمثل،خارجهامنتأتيولاالإنسان

كبحمنبدلاالعنصرلنهذينمنا؟ولتحرلر"الذاتArrogance"ALالكبرو

حالةالىويوصلهالإنسانيقزبالذيوهو"،الذاتوتهذيبالنغسجماح

.الإستتارةحالةأو"النرفانا"

الله11أمامسواسيةالناستعتبر*،+اليهوديةباست!ماء،جميعهاوالأديان

الناسلجميعاعالميةمبادئفهي.اللونأوالجنسحيثمنبينهمتفرقولا

ناجمالإجماعهذامناليهودية*11واعتناقها.واستتثاءاليهاالانتماءحرية

أدنى"الفئويم*الأخرىالشعوبوأنالمختارالله"شعببأنهماعتقادهمعن

نأونسوااللها!."ابهيرضىلاعنصرلأشعورألديهمذلكفولد.درجة

وطاعتهالواحد"اباللها"الإيمانأساسوعلىلآبائهمكانالأصلي"الإختيار"ا

الجنس.أساسعلىوليس
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:أخيرةكلمة-2

العالمفيالرئيسيةالأديانالسابقةالفصولفياستعرضناأنبعد

وبمد،المسلكيةوتماليمهاالإيمانيةوأسسها،الأساسيةمرتكزاتهاوشرحنا

بدلاكلههذابمد،ذاتيةأمكانتسماهـلةبينها،والمقارنةالمقاربةبئناأن

لصالحالأديانلهذهالبشراعتتاقنتائجكانتهل:التاليالسؤالطرحمن

البشربينالمساواةمنأصلأاليههدفتماالأديانحققتوهل؟الإنسان

.؟الأرضعلىوالسلامالمدل!احلالبينهمالتآخيونشر

بدوافعالبشربينوحروبوبفضاءخصوماتمنحاليأنشهدهماان

اتخذالإنسانأنالىيشير!التارلخبدءمنذكذلكشهدناهوما،دينية

ومنشأ.الأخرىالدياناتأتباعالبشرأخوتهعنتبمدهعنصرلةكهويةالدين

ونزعتهوكبرلاءهالإنسان"أنانية"أي"الذاتحبهوالواقعفيذلك

وسيلةالحالاتمنكثيرفيالدينفاتخذَةوالتسلطالتملكنحوالجامحة

عنالدفاعوبحجةالدينبإسموحاربهغيرهفخاصم.النزعةهذهلتحقيق

للدين.السئالإستخدامفيالرئيسيالدورالسياسيةللسلطةوكاق.الدين

قامتالصليبيةفالحروب.كثيرةالتاريخفيالسئالإستخدامهذاونماذج

التفتيشومحاكم،المسلمينقبضةمنوتحريرهالمقدسالقبرحمايةباسم
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.اليهوديالدينواتباعالإسلاميالدينأتباعضدالكنيسةبهاقامت

وشيعةسنةمنالشرقفيالإسلاميةالفرقبينقامتالتيوالحروب

سياسية.مصالحولتحقيقالسلطةأجلمنالدينباسمقامتوفاطميين

المسلمينواوبينا"،ايرلندافي"الكاثوليكوالبروتستانتبينالحالكذلك

اليمينانحيازللدينسىْاستخدامآخروكان.كشميزفي*الهندوسو

العربضداسرائيل""االىالمتحدةالولاياتفيوالأصوليالمسيحي

باطلة.دينيةدعاوىالىاستتادأوالمسلمين

الدينواستخدامالدينيالتعصبسببهاالتيالبشربينالبفضاءان

ولو.الناسهدايةبالأديانأرادالذيالخالقليرضييكنلمأهدافهلفير

انتهاكمنبعدهمحصلماوشاهدواالدنياالىوالمرسلونالأنبياءعاد

المبادئلهذهالمبتدعةوالتأهـللاتوالإنحرافاتوضعوهاالتيوالقيمللمبادئ

أتباعهم.منجميعألتبرأوا

العزحياةتركالذيالهندوسيالأميرابنبوذاسيقولفماذا

نفسهلتطولعالكفافمنأقلعلىوعاشالجبالالىولجأوالرفاهية

المثلمنكنزاًللإنسانيةتركوالذيا،الإستتارة00مرتبةبلغحتىذاتهوتهذيب

ومرلدوهومرلديهخلفاءهيرىعندماسيقولماذا.الساميةوالمبادئالعليا

عنتكونماأبعدوممارساتعقيمةطقوسالىالمبادىْهذهحولواكيف

معلمهم.أرادهاالتيالروحيةالإستتارة"ا

ا"الناموسربقةمنالإنسانلتحرلرجاءالذيالمسيح11سيقولوماذا

الحرلةعالمالىبهوالإنتقالالجامدةوالتقاليدالطقوستبعةومنالثقيل

موائدقلبوالذي،والمحبةوالرجاءالإيمانعلىالمرتكزةGrace"؟والنعمة

أتباعهيرىعندما،العبادةهيكلمنالحمامباعةبسوطهوطردالصيارفة
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متعصباطائفيوانفلاقطقسيةقيودالىالحرلةهذهحولواوقد

الحروبلإثارةشعارأ"صليبه"ورفعواسياسيأالسماهـلةرسالتهواستخدموا

البشر.!ابادة

فيالأصناموحطمالإنسانيةبرسالتهجاءالذي"محمد!سيقولوماذا

خلفاءهيرىعندما،الأمةشملوجمعالواحدالإلهعبادةالىودعامكةْ.

وضمه!الذيالشامخالبناءهدمعلىوجماعاتفرادىعملواوقدواتباعه

الصحيح،مسارهعنبهجاءالذيالسويالدينوحرّفوابينهمفيمافاقتتلوا

،الإسلامروحعنالبعيدةوالمفاهيمالممارساتمنكثيرأبهوألصقوا

حكامهملمصالحخدمةالناسبينوالبغضاءالتعصبلإثارةواستخدموه

المفرضين.منالدعاةبمضلنزواتواشباعأ!لمآربهموتحقيقأ

يقرهلاأمرأخردينأيمئتقأنهلمجردلفيرهالإنسانأنْتكفيزثم

بينوالتآخيوالتسامحبالمحبةأمرالذي"اللهوجهيرضيولاالحقالدين

وهل.وحدهالخالقهوفالدْيان؟غيرهيدينأنللإنسالنيحقولاالبشر.

ربعيتجاوزلاوعددهم،يدعوقكماوحدهمالمسيحيونيذهبأنيعقل

"-صنم+.أوالىالآخرلنالمسكونةأرباعوثلاث"الجنةْالىالمممورة،سكان

الىالمعمورةسكانسدسعددهميتجاوزلاالذينالمسلمونيذهبان

المسلمونيدعيكما،الجحيمالىالمعمورةسكانأسداسوخمسةالنعيم

وأبالرؤوفالرحيمالمتعاليوهو،لوصحذلكمنالإلهقصدهووماأيضأ؟

بضمةعددهميتجاوزلاالذيناليهود،يكونأقالإلهيقبلوهل؟للجميع

؟.الأخرىالشموبمنالبلايينهـلرفضالمختازشمبه،ملايين

ما:الوئتيينأحدقبلمن-المسيحية*دعاةأكبرمنوهو"بولس"سُئل

بهيهتدونكتابولاشرلعةلاأيلهم؟"ناموسلاالذينالناسمصيرهو
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ذلكوفي"،الطبيعياناموسهم1بموجباللهعندسيحاسبونانهم:فأجاب

هامة.دلالة

فيهابماجميعهاللمخلوقاتالخالقوضعهالذيالطبيعي"الناموسان

يعتبرذلكعلىخروجوأي،والنناسقوالتكاملالنظامعلىمبنيالإنسان

الخالق.لمقاصدومعارضةالناموسبهذااخلالأ

الإنسانخلقانْالله"الىتشيروالمسيحيةاليهوديلأفي*الخلقوقصة

ارادةذاليكونالمخلوقاتبقيةعنميزهأنهذلكومعنى!ومثالهصورتهعلى

علىالإنسانيتمردأنبذلكيقصدولم،والخلقالإبتكارعلىومقدرة

لدىالقصةأن.كماللحياةالطبيميالناموستدميرعلىهـلعملالخالق

،الأرضعلى"خليفته"ليكونالإنسانخلقاللهأنالىتشيرالمسلمين

"الله".يرضيبماالأرضويعمرالسويالسلوكيسلكأنبمعنى

أنتهاكعدمعلىيحضماعنهاالمنبثقةو*الطاهـلة"البوذية*11وفي

والمقربالبوذيالراهبوقصة.للحياةاللهوضعهالذيالطبيعيالناموس

ذلك.علىدليلخيرسابقفصلفيذكرناهاالتي

بذرةعنناجم"الله"،وضعهالذيالطبيعيللناموسالإنسانانتهاكان

فأساء،وسقوطهعدن+11جنةمنخروجهالىأدتالتيوالكبرياء*الشهوة

الرسلمنجاءهأنبعدوحتى.له*الله*منحهاالتيالإرادة"11استخدام

علىوتمردبالإثمالعزةأخذتهالسويالطرلقالىولهديهينبههمنوالأنبياء

الأرضعلىوالسلامالمدلاشاعةمنوبدلأ.أيضأا"الرسالاتفيجاءما

واثارةالبغضاءلإشاعةالحالاتمنكثيرفيالرسالاتْاهذهاستخدم

انسانيته.عنللإنسانخروجذلكفيوالبشر،بينالنزاعات
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الثانيةو*الحقيقة،البوذيالمعتقدفيالأولى"الحقيقة+الألميعتبر

4Desire*الشهوةأو+الرغبةالىالمسبباتهذهوتعزىالآلم*.مسبباتهي

يتجاوزبسببهاالتيوالجشعالأنانيةالرغبةهيبلرغبةكلبالطبعوليست

وهوالفير،حقوقعلىالتسلطحدالىالحياةفيالطبيعيحقهالإنسان

المسيحيةففي.الأخرىالأديانفيجاءعماالأمريختلفولا.المحرماتمن

الخطيئلأ،فيالإنسانلوقوعالأساسيةالمسبباتمنالكبرلاءوالشهوة

وفي.المثلبتينهاتينعنتتهي"للمسيح"وأقوالأأمثالأسابقأذكرناوقد

أنمنفيْالقرأن+جاءماومنهاذلكالىيشيرمماكثيرأيضأالإسلام

سيطرتهمنيأتيالآفاتهذهمنالإنسانخلاصان.بالسوءْاأمْارةالنفس

مأكانبوذيأ،دينهعليهمماحضبهديوتهذيبها،*ذاته*علىالإنسان

قولالمجالهذافيولنستذكر.مسلماًأممسيحيأأمهندوسيأ

وجمال،التصزفجمالالىيؤديالقلبفي*السلام:+كونفوشيوس

فالسلام،الأمةفيالنظامفإحلال،العائلةفيالانسجامالىيوْديالتصزف

سلامالفردداخل"السلام:"البوذيلاما*الدلايقولوكذلك+.العالمفي

المجتمعفيوالسلام،المجتمعفيسلاح!المائلةفيوالسلام.العائلةفي

ملكوترِنا111:تلاميذهقِبلمن*المسيح"سُئلوعندما*.العالمفيسلام

ذواتكم.فيأي،داخلكمْفيالسمواتملكوت:أجاب"،السموات

سلوكاًالإنسانفيسلك،البشرللأالذاتتهذيبهوالتدئنجوهران

،والإحترامالمودةعلىمبنيأصادقاَتعاملأالإنسانأخيهمعويتعاملقويمأ

العبادةوصورطرقعنالنظربفض،الأديانجميععليهتحضْماوهذا

.الأرضعلىوالسلامالعدللشاعذلكتحققولو،المختلفة
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الكربفيالمسيحيةالصهـيونية

الدينية9السياسيةانككاساتهـا99،هاجذ

(بعمانالعربيالمنتدىقاعةفيالقيتمحاضرة)

11614002بناريخ

Christian'المسيحيةالصهيونية Zionismاطلقهحديثمصطلح

الولاياتفيخاصة،الغربفيدينيعقائديتيارعلىالفرييوقالكتاب

,3Evanglicalء"حممدا"حالانجيليةالكنائسبعضاتباعمنوبرلطانيا،المتحدة

Southernالجنوبيينكالمعمدانين BaptistsوالمنهجينMethodistsالذين

القديمالعهدبشقيهالمقدسالكتابفيجاءماكلوحرفيةبمصمةيؤمنون

،الميمادْوارض"الوعدعلىالحرفيالفهمهذاوانسحابالجديدوالعهد

يؤمنونانهمكما،المسيحيةالكنائسبقيةمعفيهيختلفونالذيالامر

وقد.Born+متجددأْمن!!وليصبححيثللمؤمنالروحيةالثانيةبالولادة

Christianْالمسيحياليمين*اسمايضأالتيارهذاعلىاطلق Rightتارة

hristianالاصولينوالمسيحيين Fundamentalistsوهما،اخرىتارة
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المسيحيللمعتقدوتشولهاًتحرلفأخلفهمايخفيانتمولهيانمصطلحان

صهيونيمعتقدهوالتيارهذامعتقدانهيالامرحقيقةانذ01الحقيقي

الىالوصولقرنربعمنذالتيارهذااستطاع.وقدمسيحيةبصيغةبحت

وانتهاء0891عاما"ريغانا"رونالدبالرئيسبدأالمتحدةالولاياتفيالسلطة

السياسيةاستراتيجياتهيضعواخذ!"االابنبوشجورجالحاليبالرئيس

هذهمنبوحي،والاسلاميالعرييخاصةالمالم،قضايامعهـشعامل

نفسهوعلىالمسيحيينالصهيونيين11مصطلحالتيارهذااطلقالعقيده.وقد

فلسطين،لكاملاليهوداحتلالعاموهو6791عامبعدبهيجاهراخذ

عقيدتهم.لصحةمؤلداًاعتبرهالذيالحدث

وهي،اليهوديةللصهيونيةورشةهيكمعتقدالمسيحيةا.والصهيونية

آنذاكتبناهاوقد،الميلاديالثانيالقرنالىتعودقديمةدينيةجذورذات

ا."Motanistsا"المونتانيين"كفرقةاليهودمنالمسيحيةممتتقيبعض

منذاليهودتبناهاالتيالصهيونيةللعقيدةوتطولراستمراروعقيدتهم

وقد.مسيحيبمفهومولكنالميلاد،قبلالخامسالقرنفيابابل1الىسبيهم

بدأ،ميلاديعشرالثامنالقرنفيالفربفيوتبلورتالعقيدههذهنمت

الفكربينللتزواجنتيجةوذلك،المتحدةالولاياتفيواخيرأبرلطانيامن

11Apocalypticاليهوديالغيبي thought*وكلا!المسيحيالفيبيوالفكر

رؤىالىاسننادأوذلك*المخلص+ومجيءالعالمنهايةحوليدورانالفكرلن

منالرفلا""اسفروفيالقديمالعهدكتابمن"؟!دانيالسفرفيذكرتخيالية

الجديد.العهدكتاب

الىبالرجوعوتطورهاالعقيدةهذهنشوءتارلخاتتبعانحاولتلقد

قراءاتالىوالرفلا"ا!11وسفر*دانيالسفرالمراجعهذهومندينيةمصادر

try

http://www.al-maktabeh.com



Prophecyوالسياسةالنبؤهكتابمنهاغرييةكتبفي andPolitics"

Graceهالسيجرسىالامريكيةللكاتبة Halseyأخركوكبوكتاب

Theالارض-عظيم Last Great Planet Earth1*لندسياهال1للكاتبHal

Lindsayاصدرهالذيالكتيبعنهاخذتمرجعاهم.ولعلاخرىوكتب

المسيحيةالصهيونيةماهيةبعنواناAAAعامالاوسطالشرقكنائسمجلس

الحركةلهذهالعقائديالمفهومبالتفصيليشرحوالذي*الفرييةالاصولية

المسيحيةالكفائسبهتعتقدعماوخروجه،المسيحيالإيماقعلىوخطورته

أسرارنفهمورحتىوالأرثوذكسيةوالبروتستانتيةمنهاالكاثوليكيةاالأساسية

بالصهيونيةاولأونبدأالمهدمنذنشأتهاتتبعمنلابدوأهدافهاالحركةهذه

اليهودية:

اليهودية:الصهيونيةنشاة-ا

الميلادقبلالخامسالقرقفي*البابلي*السبيالباءاليهودلدىتكون

عليهأقيمقدكانالقدسفيمرتفعوهو"صهيونالىللعودةبالحنينشمور

ا..بابلملكالسبيعندوازالهالهيكل

73المزموروهوالحنينهذاعنيعبرنشيدأ"بابل"فيالفواوقد

على،صهيونتذكرناعندمابكيناجلسنا،هناكبابلانهار*على:ونصه

كيف،صهيوناغانيمناغنيةسبوناالذينسالنااعوادنا،علقناالصفصاف

لسانيوليلتصقنسيتكاناورشليميايمينيلتتسانيغرلبة،ارضفينغني

بمدفيمااصبحالمزموروهذا.فرحياعطمعلىافضلكلمانبحنكي

واليهودالحينذلك.ومنذ"بالصهيونية"ابعدفيماسميلماوشدارأنشيدأ

لهمهـلقيمسيجمعهمالذي"االمسيح"مسيا+أييدعلىالخلاصينتظرون
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جاءوعندما.لفلسطينرمزوهو!اعتقادهمحسبصهيونفيارضيأملكأ

مجيءينتظرونايمانهمعلىوأبقوارفضوهالسماءبمملكة"ونادى"المسيح

القدسالىعودتهم.وبعدالارضعلىلهمْمملكةسيقيمالذي"مسيحهم

بقربتوقعهمازدادهيكلهمبناءأعادالذيفارسملككورشيدعلى

الأولالقرنفيالرومانوقام،يتملمذلكًانالا.الملكًوقيامالمسيحمجيء

"ْصهيون"؟الىحنينهمفتجدد.*القدسمنوطردهمالهيكلبهدمالميلادي

للعالممفجعةنهايةلهموترسمامامهمتتمئلالخيالية"دانيالرفلاواخذت

المصيرمنلانقاذهمقادممسيا*بانايمانهموتعمقفيهيعيشوقالذي

المظلم.

المسيحية:الصهيونيةناثماة-2

اليهودمنالمسيحيةاعننقواالذينبينظهرالميلاديالثانيالقرنفي

ومنهم،اليهوديالفيبيللفكرمشابهأغيبيأفكرأيحملونالهراطقةبعض

رؤلاذلدًالىفيمسنندين"المونتانيين"،فرقةتزعمالذي!دعأولهولْْمونتان

"الرفلا،سفرفياللاهوتييوحناذكرهاالتيوالرؤياسفرهفي+دانيال

اخرفيبالمالمستحلالتيوالنوازلوالحروبالاضطراباتالىتشيروهي

مجدوتلفيالشروقوىالخيرقوىبينتدوربمعركةوئتتهي،الأيام

تتتصرحيث،Harmagedon"هرمجدون"معركةاسمعليهااطلق،بفلسطين

العدلمملكةليقيمالارضالىالمسيح!ويعودالشرقوىعلىالخيرقوى

الالفيةبمعتقدبعدفيماسميماوهوسنة،الفلمدةوالسلام

Millenialismعشرالسابعالقرقفياوروبافيالالفيةمعتقدانتشرلقد

التيالبروتستانتيهالحركةعنالمنبثقةالمسيحيةالفرقبعضيدعلىميلادي
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Martinلوثز"مارتنقادها Luther171عام o،ثمالمانيافيبدأماأولوبدأ

الرئيسيةالمسيحيةالكنائستتبناهلمالمعتقدهذاانغير.بريطانيافي

الخيالية.والمفالاهالهرطقهمننوعأواعتبرته

فريق*فرق:ثلاثالىاوروبافي"3Millennialistالالفيونانقسم

شخصيأسياتيالمسيحانقالواالذين"Premillennialistsالفيينالماقبل

المعمورةانحاءجميعفيالانجيلعنيعلنحيثالالفيةحكماقامةقبل

"Postmillennialists"الفيينبعد"الماوفر!،المسيحيةالىاليهودهـشحول

جميعفيالانجيلعناعلنقديكونانبمدسياتيالمسيحانيقولونالذين

اللالفيين*وفرقةْ،المسيحيةالىاليهودوتحولالمممورةانحاء

Amillennialistsعليهتتفقماوهورمزلأتاوللاالالفيةفكرةيؤولونالذين

الرئيسية.المسيحيةالكنائسجميع

الفيقبلالماالفرلقيدعىفرلقعنهمانبثقفقدالفيينقبل

رواربيجوندعاتهومنعشرالتاسعالقرنفيوظهرFuturistsالمستقبلي

Darby . JohnسكوفيلدوسيScofield . Cودعيوكاتباندينرجلاوهما

نايعتقدونوهؤلاء.Dispensationalistsالتدبيرلينبفرلقالفرلقهذا

"تدابيره"اللهفيهايظهرمراحلسبعالىمقسمالبشريالتاريخ

Dispensationsالمرحلةفيحاليأيمرالعالموان.مختلفةبصيغومقاصده

حيث+الالفية"مملكةوتاسيسالمسيحبعودةالمرحلةهذهوتتتهي،السادسة

.والاخيرةالسابعةالمرحلةتبدا

بعملينيقومالانسانمعوعلاقته"تدابيره"فياللهانهوْلاءهـلدعى

اسرائيل+خلالمنوالاخرا!المسيحيةخلالْالكنيسةمناحدهمامتوازيين

عملولبدأ"!المسيحبعودةينتهي+المسيحية"الكنيسةعملانولمتقدوق
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.الاخيرءالايامفياللهبيدكاداهاسرائيلمملكة

hristianالمسيحيونالاصوليونحاليأيتبناههذا*التدبيرلين"ومعتقد

المسيحيين"الصهيونييناسمايضأعليهمولطلق43+ولألعأ+ء؟6لة3"3

06علىالمتحدةالولاياتفيمؤلديهميريوعددالذين

والمحطاتوالمماهدالكنائسمنكبيرأعددأزعمائهم.هـلديرنسمةمليون

الرؤساءبينهموسياسيوندينورجالكباراعمالرجالومنهمالتلفزيونية

الحاليوالرئيسالابوبوش،كارتزوجيمي،ريفانرونالدالسابقون

رجلفولول"وجيريالسابقالرئاسةمرشح"روبرتسونوبات"الابنْبوش

فرانكلينوابنهالمشهورالامرلكيالواعظجراهاموبليالممروفالدين

المعروفين.الاعمالورجالالشركاترؤساءمنوكثيرين

الكتابفيصراحةيؤيدهاماهناكليسالفيبيةالمعتقداتهذهان

بعدوعضائدهاالمسيحيةالكنائسادبياتمناستمميتانهاكما،المقدس

الىتعودكانتانهاالا.هراطقهممممقوهاواعتبرالميلاديالثإلثالقرق

الئنبؤاتننتعشحيث!عالميةازماتحدوثعنداخرالىحينمنالظهور

يأالجديدالمهدكتابفيليساخرىناحية.ومنالمستقبلحولالخيالية

وبعدهفالمسيحذلكوبعكس،المسيحيةالصهيونيةوجودالىاشارةاوسند

سفرهـلذكز.اليهوديالفيبيالتعصبيالفكرورفضواقاوموا"بولس

فاجابهم:*السمواتياقيْملكوتمتىسالوهالمسيحتلاميذان"الاعمال

فيبولسان+.كماوحدهاللهعلمفيهوالذيالغيبتعلمواانلكمليس

المسيحيالفكربتهولدالاولىالكئائسمحاولاتقاومغلاطيةالىالرسالة

سواسيه"الكلبليونانيولايهوديلاالمسيحفي+انهلهمقالحيث

الثانيالقرنفيالمسيحيةعنالمنشقةالفرقبمضلدىكانلقد
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المذكورةالمونتانيين"11كفرقةالفيين"*الماقبلمعتقدمنقرلبتصورالميلادي

واعتبرتالمفهومهذارفضتالرسميةالمسيحيةالكنائسجميعانالاسابقأ

."اهراطقة"امعتتقيه

قادتيهوديةغيبيةافكاراوروبافيظهرتالوسطىالمصورأواخرفي

فرقةالافكارهذهوتبنى.لإسرائيلسياسيكيانقيامفكرةالىبمدفيما

Jacobحلفييعقوبتزعمهاالتياليهوديةك!641301؟4الكابال Halviالذي

ازدادتوقد.القدسفيوعاشانتقلثم1(135-1)740اسبانيافيظهر

ام594عاماسبانياملكقامعندمااوروبافيتاثيراَالفرقةهذهافكار

المفكرلنبمضعلىتاثيركبيرللكاباليين"اواصبحاسبانيامناليهودبطرد

ا.روتشلينامثالhumanistsالانسانيةالحركةالىالمنتمينالاوروبين

Reuchlin"غرهـشوس+وهيوغوHugo Grotius"لوثرمارتنمعاصريمن."

القديم،العهدكتابلقراءةالاصلاححركةاتباعيشجعروتشلين*11فأخذ

.لليهودسياسيكيانقيامالىالداعية+الكاباليينافكاروتبني

يركزونا"البروتستانت"االاصلاحيوناخذعشرالسادسالقرنوفي

المسيحيالايمانتوجهالتيالوحيدةالسلطةهوالمقدسالكتابكونعلى

الروحبايحاءفيهجاءماتاوللفيالمؤمنينبحرلةوينادون،الكنيسةدون

علىوالخروجالمقدسالكتابنصوصتاوللاباحةخلالومن.القدس

الدينية.المفاهيمفيانحرافاتلظهورمفتوحأالباباصبحالكنيسةمركزلة

غيرللتاويل.صارمةاسسبوضعذلكاثرعلىواللوثرينالكلفانيونفقام

هيبريطانياانادعىمنومنهمالتاهـللات،فيغالىاللاهوتيينمنعددان

اسباطاحدهوالبريطانيالشعبانادعىوبعضهمالجديدةاسرائيل

كروموللعهدفيالشعورهذائتامىوقد"المفقودةالعشر11اسرائيل
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Cromwel،1عامففي oAoبرايتمانتوماسالقسنادىThomas

العهدلنبؤاتكتحقيقفلسطينال!اليهوداعادةبضرورة"Bright،دة+

++ص!؟فنش.؟هنرياللوردالبرلطانيالنائبشدد1615عاموفي.القديم

finch"المثقفيندوائرفيكبيرتاثيرلهوكاناليهودعودةضرورةعلى

انهاالاالدعواتهذءخبتكرومولل"حكموبانتهاء.الانجليزوالسياسين

التطوراتهذهان.والأمرلكيةالفرنسيةالثورتيناثرعلىللظهورعادت

عامةسمهوالتدبيرلةالفيهقبلالمامفهومييصبحلانالطرلقمهدت

الىاليهودعودةوانالانجليز،البروتستانتبعضلدىلاهوتيأوتقليدأ

لنشرمركزأ00IAعامبعدانجلتراواصبحتالهيى"،*تدبيرهوفلسطين

louisوي+"لوسىالقسدعاتهاهمرومنالمفهومهذا wayعاماسسالذي

مهدأانجلترااصبحتوهكذا،اليهودبينللمسيحيةللترولججمعية9018

المسيحية.للصهيونية

سوسمرافي"Basel+بالفي7918عامالصهيونيالمؤتمرانعقادوقبل

منكبيرعددتبناهاقدوي"لوسى"القسافكاركانتعامأبتسعين

+.3كولردجتيلرصامويلمثلالانجليز،الدينورجالالسياسين

Coleridge"،درموند*هنريوالبرلمانيHenry Dramondا!سممأوضعالذي

دعاةمنقسماَانالىهناالاشارةمنبدولا.المسيحيةللصهيونيةثابتة

ينادونوكانوالليهودمعادينأيلاساميينكانوافلسطينالىاليهودعودة

انجلترا.فياليهودمنالتخلصفيرغبةبذلك

الاجتماعيالمصلح+شافتسبري*لوردكاقايضأالمبدأهذاروادومن

عملواستفلالالرقععلمنانجلتراتحريرعلىعملالذيالانجليزي

فلسطينالىبريطانيامناليهودنقلضرورةعلىيشددوكان،الاطفال
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+وليمالقسالمسيحيةللصهيونيةالدعاةمشاهيران.كمامنهمتخلصأ

Theodorهرزلثيودورمنا.مقرياَصديقأكانالذيHeshler."Wهتشلر

Herzel"ومن.عامأثلاثينمدةمعهعملوقدالحديثةالصهيونيةأبو

وونستونبلفوروأرثر+جورج-لولدكانالمسيحيةبالصهيونيةالمؤمنين

ايماناتفقوقد،الثانيةالمالميةالحربفيبرلطانياوزراءرئيستشيرتشل

الممروفة.السياسيةأهدافهممعالمبدأبهذاهؤلاء

لليهوددولةلقياممهدالذي1791عامالشهيربلفور*وعدمؤلفان

عول،امم!+Bولهملة3بلفورارثرلوردالمسيحيالصهيونيكانفلسطينفي

الوعد.سياسةوضع".وايزمان"!وحاييم+هرتزلمعبلقاءاتهالذي

وكانالمتحدةالولاياتالىوتوابعهاالالفيةمفهومانتقللقد

مبدأالىيدعون1775(-5371)بينالامرباد!هفيالاميركانالانجلييون

المسيحية،الىاليهوديتحولانبعدا!لسيحبعودةالقاضيالفيةبعدالما

ثم.المسيح*مملكةاوالجديدة!اسراثيل11هيالمتحدةالولاياتتصبححيث

ذلكبعداليهودليتحولا؟المسيحبعودةالقاضيالفيبة"قبل"الماالىتحولوا

ملكهم.هويصبححيثالمسيحيةالى

منبراًوالممبؤات+"الكتابمؤتمرنمنالفترةوخلال

نشوءالىذلكوادىدعوتهلنشراعلاهالمذكور"داربي!جونللقسهامأ

الكنائسمنعددوبينالاصلكينالانجليينبينالمسيحيةالصهيونية

دعاةاهموكانوالاسقفين،والمعمدانينوالمنهجين،.كالمشيخيينالبروتسانتيه

قادمايسوعكتابْا881عامالفالذيبلاكستونوليمالمسيحيةالصهيونية

Jesus is comingوذلكفلسطينفيلليهوددولةاقامةفكرةبترولجوقام

ورجالالشيوخمنعددذلكفيايدهوقد،سنواتبستهرتزل).=4;قبل
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Johnروكفلرجونمثل."الكبارالاعمال Rockfellerوشارلز

harlesسكرايبنر3 Scribneطلبواالذين7.!.)611دة!مهمورغانبيوجي

Benjaminهرشمونبنيامينالرئيسمن Harrisonدولةقيامالىيدعوان

.لليهود

وا+اوغندا"فيلليهودوطناقامةفييبحث"اهرتزلبداوعندما

الكتابمنبنسخة"بلاكستونوليمالمسيحيالصهيونيلهبعث"الارجنتين

الالهمؤكدأوفلسطينباسرائيلالمتعلقةالنصوصعلىلهمؤشرأالمقدس

الدعوةهذهلنشراداةاهم.وكانتفلسطينفيسوىلليهودلوطنمكان

بتفسيرالمقدسللكتابجديدةصيفةنشرهوالمسيحيةالصهيونيةونشوء

Scofieldباسماسكوفيلد"1وضعهجديد Reference Bibleواصبحت

امرلكا.فيالاصوليينالانجيليينلدىالمحببهالصيغةهذهالكتابصيفة

فياسرائيلدولةاقامةفكرةاخذتالاولىالعالميةالحربوبقيام

باصداردعاتها،وقامالاصوليةالانجيليةالكنائسبينتنتعشفلسطين

"عنوانتحتلذلكتدعوالامرلكيالشعبعلىبالمجانتوزعنشرات

فيالاصولينجماعةلتشكيلبدايةذلكوكانFundamentals"الاصوليات

الانجيلية.الكنائس

891ا-ه079بينالاصوليةالمسيحيةالصهيونيةتجدد

المؤسسيةالحركةمستوىالىالاصوليةالمسيحيةالصهيونيةتصللم

دولةقيامانمع،السبعينياتاواسطحتىالمتحدةالولاياتفيالمنظمة

بصحةقناعةالامرلكينالانجيليندوائرلدىشكل4891عاماسرائيل

يلأ1!نمإةلأرنإبزإأ
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فيائرالقدسفيهابما6791الغرييةالضفةلاحتلالوكان.الكتابتتبؤات

كتبورقدالاخيرةالايامنحويتجهاصبحالعالموانالقناعةهذهتثبيت

انجيليةصحيفةفيمقالاَ"جراهامبيليBillyGrahamالشهير"الواعظ

Christianity"اليومالمسيحيةبعنوانكبيرة Todayفيها:قال

اليهود.ايديفيبكاملهاالقدسا"11تصبحعام0002بعدمرةألاول

مابصحةايمانهويجددالدهشةا!لغدسالكتابقارىءلدىيبعثماوهذا

منهاالموضوعحولعديدةكتبنشرذلكوتلى.ا"المقدسالكتابفيجاء

Theالارض-عظيمكوكبليندسيْاخراهال1كتاب Last Great Planet

الفية-قبلالما11مبداعلىتاكيدوفيهمبيعأ،ا!ثراصبحالذي"كةس!"ْ

المسيحية.الصهيونيةللمعتقداتوتاكيدالعالمونهاية

عندريفانانكيف"ريغانرونالد11مكتبةمديرة*هالسيا"جرشىوتروي

Patروبرتسونابات1هاتف6791والقدسالفربيةللضفةاسرائيلاحتلال

Robertson"فياناترىسائلاً:الامرلكيةالرئاسةومرشحالمشهورالقس

؟؟المسيحومجيءهرمجدونا"11الاخيرةالاياممعركةقربالىاشارةذلك

!اهللويا،هللولا...بالتاكيد:ااروبنسون"!بات:فاجابه

الصهيونيةالموْسساتبينسياسيدينيحلفتشكل7691عامفي

واحدمبدأيجمعهم،المسيحينوالصهيونيينالإسرائيليةوالقيادةالامرلكية

المسيحلمجيءتمهيدأفلسطينفيكيانهاوتثبيتاسرائيلدولةدعموهو

نقطةوهنا(الاصوليينللمسيحينبالنسبةوالثانيلليهودبالنسبة)الاول

لحلمهمتحقيقأفلسطينفيكيانهمدعمالاولهمهماليهود:الخبيثةالالتقاء

والاصوليونيجيء،لمامالمسيحجاءاذاعماالنظربغض،القديمالصهيوني

الىبالاضافةللمسيحيةاليهودوتحولالارضالىالمسيحعودةالىيتطلعون

I f I

http://www.al-maktabeh.com



وفلسطين.المربكانالحالتينفيوالضحية.الاخرىالسياسيةاهدافهم

ماسسةالى76911-779عاميوقعتاحداثاربحادتلقد

سياسية:كظاهرةوبروزهاالمسيحيةالصهيونية

Menahemبيغنمناحيممجيء-ا Begen"بمفاهيمالحكمالىالليكودي

صهيونية.توراتيه

اللوبي*:لإسرائيل"الاولويهمبدأعلىامرلكيةقوىثلاثالتقاء-2

Israeliالإسرائيلي Lobbyوالاصوليين()الجمهوريينلمحافظينوا

امريكيمليون06-.7دعميضمنوااناليهوداستطاعوبذلكالمسيحين،

لدولتهم.

جنوبيمممدانيوهوJiلاحم!"محث!كارترجيميانتخبا769عام-3

Bornمتجدد Againالانجيليينمنكاسحبتأييدالمتحدةللولاياترئيسأ

اخذاسرائيلبجانبللفلسطنييندولةبقيامنادى!وعندماالاصوليين

.بالافولنجمه

والصهاينهاليهودياللوبينظمهاكارتزضدمنظمةحملةقيام-4

ورجالالدينورجالالسياسينمنكبيرعددضدهوجيشواالمسيحين

الرئاسة.الانتخاباتمنالثانيةالدورةفيسقوطهالىادتالاعمال

يحملوكاقالمتحدةللولاياترئيسأ"ريفان!رونالدعين0891عامفي

بينمنومستشارلهمساعديهكبارعينوقد،مسيحيةصهيونيةافكارأ

نا.هـلروىبمده"الابنبوشوالابْ*بوشفعلمثلماالافكار.هذهحملة

هل:معهلقاءفي،داينتوموهو،اليهودياللوبياركانلاحدقالهـلغان*

بحدوثتتتباالتيالاشاراتواقرأالقديمالعهدكتابالىاعودعندما؟تعلم

142

http://www.al-maktabeh.com



هذهسيشهدجيليناكاناذاماحولالحيره"ننتابنيهرمجدونمعركة

ماوهوالنبؤاتهذهتحقيقمؤخرألاحطتقدكنتاذااعلملا.المعركة

"الاتحادمنبموقفهافكاره"ريفان"ترجموقد.ايامنا"فييحدث

جوجوماجوجتمثلانهايمتقدوكانالشزمملكةودعاهاالسوفياتي

فيسسيشتركالسوفياتيالاتحادوان"حزقيال"،نبؤأتفيذكرهاالوارد

منريفانخلفاءاخذالسوفياتيالاتحاد"انهياراهرمجدون".وبعد1ممركة

ممركةيدخلونهاجديدةشز"مملكةعنيبحثونالاصوليينالامريكين

زعماؤهمواخذ،الاسلامْنحوسهامهمفصوبواالخيالية"هرمجدون

كماالمسيحجيشبواسطةبدحرهوينادونبالعدو"الاسلام+يصفونوكتابهم

.مؤخرأجنرالاتهماحداعلن

الانجيلينالمسيحيينلصفوفاليهودياللوبيلاختراقبالاضافلأ

المسيحيةالكنائساستمالةعلىدائبونفهممعهمحلفوتشكيلالاصولين

والبروتستانتكالكاثوليل!الفية"قبل"المامبداتخالفالتيالاخرى

لوقوعواستدراجهمرجالاتهمعنالفضائحبعضنشرطريقعن،التقليديين

الصهيونية.حبائلفيالكنيستسنهاتين

الاضولية:المسيحيةللصهيونيةالدوليالذراع

للترهـلجالعالميةالرفلةذاتالمنظماتاحدىعلىهناالتركيزمنبدلا

.INtالعالميةالمسيحيلأ*السفارةهيالمنظمةوهذهالحركةلهذه Christian

Embassy"القدسومركزها":

القدسفي0891عامايلول3فيْالمنظملأهذهبتاسيساحتفل
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Teddy*كوليكاتدي1أنذاكالقدسبلديةرئيسبحضور Collekوممثلين

فيسفارةْتأسيسالمنظمةهذهمنوالغرض*،بيغن*ميناحيمحكومةعن

فيوسياساتهالإسرائيلوالعونالدعميقدمونالذينالعالملمسيحيالقدس

الدولبعضلسحبفملكردالسفارةهذهفتحتوقيتوجاء.المنطقة

لها.عاصمةاسرائيلاعلنتهاانبمدالقدسمنسفاراتها

الكتابتاهـللفيالمسيحية"الصهيونيةمبدأالىتستتدوالسفارة

اسرائيلدولةالىتتظرالتي"والتدبيرلة+الغيةقبل"بالماوالايمانالمقدس

ادبياتهاالميعاد.وحسبارضالىالمختارالله"شعببعودةللنبؤاتكتحقيق

دولةودعماليهوديللشعبوالسعادةالمسرةجلبهوالمسيحييندورفان

ماهيالمسيحيةالسفارةروْيةانعلى:منشوراتهااحد.وشصاسرائيل

هذاهـلشمل*اسرائيلالوليدهدولتهوبخاصةاليهوديبالشعبالاعتتاء:يلي

وضمان.عنصرلأتمييزأاوهجومأيواجهونعندمااليهودمساندةالاعتناء

النواحيجميعفيبالقدسوالاهتمام،وسلامبأمناسرائيلتعيشان

بانوالتثد.البشرلجميعجديدبعهدوبشارهالعالمتسبيحةلتصبح

اسرائيلوراحةبسمادةمرتبطالعالمانحاءجميعفيالمسيحيالجسم

بالجماعاتوالاهتمام،لهازاهرلمستقبلالصلواتورفعالحبوتقديم

للمسيح.الثانيللمجيءذلكفيوالتمهيداسرائيلامريهمهاالتيوالدول

المخططلدعمبمشاريعالقيامالعملي*السفارةهذهنشاطويتضمن

وغيرها!المتحدةالولاياتفي"لوبيبنشاطالقيامحيثمنالاسرائيلي

اليهودهجرةوتشجيع،سنداتهااسهموبيعالإسرائيليةللمصنوعاتوالترويج

العالميةالصحففيوالكتابةالاسرئيلي.للجيشبالدموالتبرعفلسطينالى

والسفارة.الفربفي"!المسيحية*الصهيونيةلمبدأوالترولجلإسرائيلتأييدأ
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وسولسراوالمانياوهولندهوانجلتراوكئداالمتحدةالولاياتفينشطه

قنصلياتفتحتوقد4افريقاوجنوبونيوزيلاندهواسترالياوفنلندهوالنرهـلج

.البلدانهذهجميعفيلها

نفسفي"بال"بسولسرافيمؤتمرأا"السفارة!نظمتا859عاموفي

الاولالمؤتمردعته،الاولالصهيونيالمؤتمرفيهاعقدالتيالقاعة

anالمسيحيةللصهيونية Zionist CongressةFirst Chrisمواضيعوكانت

الفيةقبلوالماالمسيحيةالصهيونيةمبادئدعمالىتدعوالبحث

8891نيسانا-15.بينالقدسفيالثانيالمؤتمروعقد."والتدبيرية

I،عاماسرائيلدولةقياملاعلانالاربمينالعيدمعليتطابق 9 L A

التالي:البيانالمؤتمرهذاعنصدروقد
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العالميالمسيحيالصهيونيالمؤتمرالصادرعنالبيان

27i-من،بال،فيالمنعقد YA8591ب

تمهيد:

القائمةنفسفيهنااجتمعناوالكنائسالامممختلفمنالممثليننحن

8قبلالاولالصهيونيالمؤتمرممئليمعهرتزلْفيهااجتمحالتي A،عامأ

الربالىنصليمعأجئنا،اسرائيلدولةولادةلاعادةالأساسوضعناوقد

ولنظهر(والدينوالارض)الشعباسرائيلالىالثقيلبدينناللاعتراف

زالواماانهم،القاسيةاليهودعاناةبمد،الانندركونحن.ممهاتضامننا

.المدمرةوالقوىبالكراهيهيقابلون

تارلخهمفياليهودخذلتماكثيرأالكنيسةانندر&وكمسيحين

علىعام04بعداوروبافيهنانتحدونحن.والملاحقةبالمعاناهالمليءالطولل

لميلادهااعدالتيالدولةلعونصوتتاونرفعدعمنالاظهارالمحرقهانتهاء

المحرقهتجديدتتوىالتيللقوىابدأ--لانقولوانناعامأ.AAقبلهنا

."اليهوديللشعب

شعورأيمنانفسنانخلصانيجب:ونقولالمسيحيينرفاقنانخاطباولاَ:

الشمبندعمدعوناثم.اليهودتجاهوالصرلحةالمبطنةباللاسامية

اياهعلمناماضوءعلىاوالعملوالايمانبالمحبةمليءبقلباليهودي

.الميعادارضفيشعبهوبينبينهميثاقو،جودمنالمقدسالكتاب

لاقصيرةمدةفيالكثيرةلنعاحاتهموشعبهااسرائيلدولةنهن!س!اننالانيأ:

فيوبقوتهالربفياقوياءليكونواشعبها.ونحثعقودالاربعتتجاوز
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يحاولواانبمحبهوندعوهم.مستقبلأسنعترضهمالتيوالعقباتالمحن

كتابهمبهايتتبأالتياللهيدانبوضوحهـلعترفوااكبربوضوحيدركواان

فغطوليس،المنفيالشعبوجمعتالارضاعادتالتيهيالمقدس

ودعملتشجيعمسيحيوكليهوديكلندعواخيرأ.همقوتهم

الالهيه.الخطوةهذهفياليهوداصدقائهم

الدعمبينمترددةسياساتهاوالتيلإسرائيلالصديقةالدولنخاطبلالثاَ:

فيلهمسفاراتيؤسسواانونرجوهمالسياسيةوالمناورةالحقيقي

منحهاالتيبالمدينةاليهوديللشعبالتاريخيةالعلاقةلتثيدالقدس

اسرائيل.منكجزءوالسامرةباليهوديةيمترفواوان،لهمالله

مصر()ماعداالعرييةالدولفيهابمالاسرائيلالمعاديةالدولننذررابعاَ:

الاوسط.الشرقفيالسلاماعاقةيوقفواانالسوفياتيالاتحادوكذلك

بدأبالهجرةاليهودلجميعيسمحانالسوفياتيالاتحادنسألكذلك

جميعواعطاءتأخيردون،خروجبطلباتتقدمواشخص000004

الدينية.الحرلةالسوفيات

وانفورأبهاتعترفانباسرائيلبعدتعترفلمالتيالدولنسألخامساَ:

لها.مقاطعةايةتقاومواندوليأتدعمها

اليهودفيهيعيشالذياليوممجيءلقربنصليوالعاجلالمهمومنسادساَ:

.الربتتبأكماوأمنبسلامالعالموفيالاوسطوالشرقاسرائيلفي

مايلي:نقررفأنناتقدمماضوءعلىسابعاَ:

الىالهجرةمناليهوديمنعانهطالماالسوفياتيللاتحادتتازللا-ا

اسرائيل.
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-3

-6

-7

-8

-9

01

11

12

Ir

Ir

دولياً.اسرائيلتقبلانيجب

اسرائيل.بدولةسياسياًيمترفانبثملهالدوليالمجتمحعلى

منجزءوالسامرةاليهوديلأبانتعترفانالدولجميععلى

اسرائيل.

.القدسالىسفاراتهاتتقلانالدولجميحعلى

اسرائيل.اعداءتسليحعنتمممعانالصديقةالدولجميععلى

الارهابيين.ايواءعنتمتتعانالدولجميععلى

مظاهرها.بكلاللاساميةبشدةندين

ابداً.اعادتهاعدمعلىومصممونالتارلخيةاليهودبمعاناتنمترف

العدلالىندعووكذلكًاسرائيلمناللاجئينتوطيناعادةنشجع-

الاسرائلين.اللاجثيننحو

دوليمسيحيصندوقونوْسساقتصاديأاسرائيلنساعددعونا-

اسرائيل.لدعمللاستئمار

اسرائيل.مقاطعةضدتقفانالدولجميحعلى-

شعببينالكتابيةالملاقةفيللنظرالمالميالكنائسمجلسندعو-

.الموعودةوارضهاسرائيل

.الربمملكةمجيءلقربنصلي-

المسيحيينللصهيانيةالثانيالمؤتمرفيالقرارهذهتثيداعيدقدا

.8891نيسان15ا-.بينالقدسفيالمنمقد
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"الصهيونيةمنالشرقفيالمسيحيةالكنائسموقف

،:المسيحية

الكاثوليكية،جميعهاالمسيحيةالاوسطالشرقكنائستعارض

وتعتبرهاالمسيحية*الصهونيةمبادىالوطنيةوالبروتستانتيهوالارثوذكسية

فيالمسيحيةالصهيونيةمؤتمرعلىوردأ،المسيحيللايمانبالنسبةكفرأ

التالي:البياقالاوسطالشرقكنائسمجلساصدرا859عامبال

نؤكدالعالميالعاموالرايالمسيحيالمجتمعتجاهلمسئولياتتا6وعينامع

هذافانالبيانفيالمستخدمةالدينيةوالتعابيرالاشاراتمنبالرغمانه

المقدسالكتاب"استخدامنستتكر.واننامفتوحسياسيطابعلهالمؤتمر

خلقوتدقلزلتبريرمحاولةفيالمسيحيينمشاعرواحتقارخاطئأاستخدامأ

اسرائيل.هيمعينةحكومةلسياساتالشرعيةواعطاءدولة

تبنواقدالمسيحيينمنالمؤتمرفيالمشاركينانالكنائسمجلسهـلرى

الإسرائيلية،والعسكريةالمدنيةالسياساتاساسعلىالصهيونيةالمبادئ

تعتمدكونهامناكثرالعرييالعالم!يتتحققلنبؤاتاشاراتانهاوعلى

علىقادرينغيريجعلهم.وهذاالحقيقيالكتابيالمسيحيالايمانعلى

عنالمعاناهورفعالمسيحبهاجاءالتيوالخلاصيةالتحرريةالرسالةاستيعاب

الصهيونيالنظاملفرضيسعونفهملذا.الممذبهالشعوبجميع

محوان.شعوبهامعاناةوبيسونالمنطقةشعوبعلىالمنصريالاوتوغراطي

حركةيقاومونوهم.الاتجاهلهذاواضحةنتيجةهيلبنانوتفتيتفلسطين

الشرق.كنائسبهاننادىالتيالأديانبينوالحوارالمسيحيينبينالتوحيد
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:اخيرةكلمة

القرنفينشأتهامنذالمسيحية".الصهيونيةتاريخاستعرضناانبعد

ناوبمدقرنأ،عشرتسعةخلالأيالحاضروقناوحتىالميلاديالثاني

الاحداثتطورمعالمفاهيمهذهوتطورومفاهيمهاالفيبيةمعتقداتهاشرحنا

التيالعواملعنالبحثمنبدلااصبحمنها،الحديثةخاصةالسياسية

كانتالتيالخفيةوالايديالمدةهذهطيلةالعقيدههذهابقاءعلىساعدت

تسيرفاعلةقوةاصبحتانالىخبتكلماوتوقظهاالحياهفيهاتبعث

الامرلكية.المتحدةالولاياتوهيالاالحاليعصرنافيدولةاكبرسياسات

اليهودقاومهاالمسيحيةالدعوةعهدبدايةفيانهالتارلخيذكر

اليهودلممتقداتهدماداةكانتالمسيحيةانباعتبارشرسةمقاومة

واللوناعتباردونكافةالشعوبامامالايمانافاقلفتحوواسطةالعنصرلة

اتباعهملاحقةثمالدعوةْصاحبصلبعلىوالتحريضبالتآمربدأ،لجنس

التيوالتضحياتالصعوباترغمانهحتى،الوسائلبجميعواضطهادهم

فيالوئئيينبينالدعوةنشرعليهماسهلكانفقدالمسيحيةدعاةواجهها

اعتتقواالذيناليهودان.كماالشرقفياليهودبيننشرهامنالغرب

وشكلواالعداءالمسيحيةالكنيسةناصبواباعتتاقهاتظاهروااوالمسيحيية

المفاهيمعلىوابقت،الامالكنيسةمفاهيمعنخرجتالتيالهراطقةفرق

اليهاالمشارالمونتانييناْفرقةالفرقهذهومنالصهيونيةونزعتهااليهودية

علىالمسيحيةانتشرتانبعداذالحدهذاعندالصراعيتوقف.ولمسابقأ

الخفاءفيتعملاليهوديةالايديبقيتوالفربالشرقفيىواسعنطاق

المسيحيةالكنيسةيخترقونكهنتهممنبتوجيهاليهودواخذ،الدعوةلافشال

وسلاحجهةمنالمسيحيةباعتتاقالتظاهرمستخدمينالداخلمنلتخرلبها
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جمعيحتكرونكانوااليهودانكيفاوروبا.هـلشيرتارلخاخرىجهةمنالمال

وتوجيهالصهيونيةاهدافهمخدملأفيوظفوهانهموكيفبهوالاتجارالمال

.الاهدافهذهتحقيقنحوالفربيةالسياسات

يهودشعرفعندمااوروبا،فياليهودلعملكثيرةشواهديذكروالتاريخ

كتبلهمالفرنسيينمضايقاتبتزايدعشرالخامسالقرقفيمثلاًفرنسا

لهيشكو"اسننبول"فيا!برالحاخامالى"سيمور"آنذاكحاخاميهمكبير

الاديرهالىابناءكم*ادخلوا:ا!بزالحاخامفأجابهمشورتهولطلبالوضع

منالكنيسةلتخريبالدينيةالمناصبفييتدرجونودعوهمالمسيحية

الكاثوليكيةالكنيسةانغلاقعلىبتمردهلوثر"مارتنقاموعندما."الداخل

اولاليهودكانالدينيةاصلاحاتهعنواعلنعشرالسادسالقرقفي

هدمفيرغبةبلالمسيحيالاصلاحفيحبألا،لدعوتهوالمتحمسينالمؤلدين

للمسيحية.القائمالمؤسسيالكيان

الاولىالعالميةالحرباندلاعوراءالكامنةالاسرارالتاريخيذكركما

اليهودالممولينودور،سنواتببضعذلكبعدبلفوروعدواعلان1491عام

الىسابقاَاليهاشرناالذياليهوديالفيبيالفكرتسللعنناهيكذلك،في

ظهورالىادىوالذيالانجليزوالسياسيينالدينورجالالمثقفيندوائر

التحولعلىعملتذاتهاالخفيةالايديانجلترا.فيالمسيحيةالصهيونية

ومسارعة4791عامالتقسيمقرارمنالمتحدةالولاياتموقففيالمفاجيء

بدولةالاعترافالىفلسطينمنالانجليزانسحابعشية"تروفان"الرئيس

التقسيمموضوعيناقشالمتحدةالاممفيمندوبهكانانبعداسرائيل

الدولتين.واقامة

علىوالدينيالماليبشقيهاليهودياللوبيعملالمتحدةالولاياتوفي
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الكتابمراجم

العربيةالمراجعا-

الجديد(والمهدالقديم)المهدالمقدسالكتاب-

الكريمالقرآن-

في:قراءات-

الطبريتارلخ-

هشام)بنسيرة-

اليعقوبيتارلخ-

للازرقيمكةوآثارأخبار-

الكساندروسالمطرانترجمة-سميرنوفافوغراف-المسيحيةالكنيسةتارلخ-

حجا

عليكردمحمد،الشامخطط-

البغداديمنصورابيالإمام-الفرقبينالفرق-

الدينشرفتقي-النصيرلة-

الابراهيمعزيزعليالشيخ-الضوءدائرةفيالعلولون-

النجارعبدالله-والتوحيدالدروزمذهب-

اليوسفسامييوسفترجمة-بدجولسسير-القديمةالمصرلةالديانات-

مرانيناجية-المندائيونالصابئة-
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سابقأاليهاشرناالذيالتزواجطرلقعنالانجيليةالكنائسبمضاختراق

ونهاية"بالالفية"المتعلقالمسيحيالفيبيوالفكراليهوديالفيبيالفكربين

علمنااذاغرابةولا.والاعلاميالسياسيوالدعمالمالمستخدمين،العالم

بتموللكانتالمتحدةالولاياتفيانشثتدينيةتلفزلونيةمحطاتاولان

Uابامدعوماياهالفكريوالتزواج.اليهودياللوبيمنمباشرودعم

فيالهرمقمةالى"المسيحياليمينوصولالىادىاليهوديوالاعلام

المسيحية،بالصهيونيةويجاهرونيعئتقونبرؤساءفجاء،الامرلكيةالسلطة

التيهيالخفيةالايدي.هذهبوش"وكارتر"وخلفائهرلغان"كالرئيس

للديمقراطيةداعيه4افتراضاً.كونهاعنالامرلكيةالمتحدةالولاياتحرفت

وتحولت،المؤسسونرؤساؤهايعلنكانكماالشعوبوتحررالانسانوحقوق

فيمفتصبكيان،ولدعمثرواتهاواستفلالالشموبوقهرللهيمنةاداةالى

منهمبراء"المسيحو"المسيحلمجيءالطرلقيمهدذلكانبحجة،فلسطين

.يفعلونويدعونومما

العربعلىخطرأوتشكلشكلتقداليهوديةالصهيونيةكانتواذا-

الىبالاضافةفهي.مزدوجأخطرأتشكلالمسيحيةفالصهيونيةوالمسلين

وتحرلفأتشولهأتعتبرفإنهاومخططاتهااليهوديةللاطماعودعمهاتأيديها

.عامبشكلالمسيحيةعلىوخطرأالمسيحيللإيمان
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الإنجليزية:المراجع20

Encyclopedia Britanica-

3Religionsفأول4ط of Man - Huston-

Hinduism - Shakunthala Jagannathan-

The Buddhist Vission - Alex Kennedy-

The Jews in Fraq - Jawad Nissim-

(Historyof the Church - Eusibius (Of Caesarea-

-Panarion, An account of Jewish and Christian Heresies-

,saint Epiphanius

Lost Christianities - Bart Ehrman-

,هORIي!ئا
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لموسولة(ا)ليهوديةا30

لمسيحيةا30

لإسلاما40

سأالف!ر

ل9الأالفص!

)السماوية(لتوحيديةاافىديان

الإسلامعنالمنشقةالغلاةفرق.ه

نيالثالفص!ا

)الذاتية(الشرقيةالتعدديةالاديان

تمهيد

Hinduismالهندوسية10

Buddhismالبوذيه20

Zennismالزنية30
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--.--..-..-.-...--...........-.شاهولءولاْ!ل!اْ+3لكنفوشيوسيلأا40

(Shintoism)الشنتودة60

الثالثالفصلا

الاديانبينمقا)بة

الملحف

.---.--.----.---..4.-.---الغربمْيالمسيحيةالصهيولْية-

الكتابمراجم
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123
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للمولفصدر

3002-ذاتيةسيرة-الهداةالىالعودة
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